
 
 

 
 
 
 
 

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 



1 

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง 
(หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2558) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา          มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/สาขาวิชา เทคโนโลยีก่อสร้าง 

หมวดที่ 1.  ลักษณะและข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย   : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง 
          ภาษาอังกฤษ   : Bachelor of Technology Program in Construction Technology 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม  (ไทย)    : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีก่อสร้าง) 

(อังกฤษ)  : Bachelor of Technology (Construction Technology) 
ชื่อย่อ  (ไทย)   : ทล.บ. (เทคโนโลยีก่อสร้าง) 

(อังกฤษ)  : B.Tech. (Construction Technology) 
 

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 

เทคโนโลยีก่อสร้างเป็นหลักสูตรที่บูรณาการศาสตร์มาจากวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิชาวิศวกรรมโยธา
อันเป็นศาสตร์ที่สามารถน าองค์ความรู้ทั้งสองด้านมาประยุกต์ก่อให้เกิดศาสตร์ที่เป็นองค์ร่วมความรู้ด้านงานเทคโนโลยี
ก่อสร้าง ที่สามารถจะน าไปพัฒนาในระดับท้องถิ่นและในระดับที่สูงขึ้นไป ทั้งนี้ เพ่ือให้นักศึกษาได้น าไปสู่การ
ปฏิบัติการได้โดยตนเองทั้งสองด้าน ทั้งทางด้านศาสตร์วิศวกรรม และศิลป์ทางสถาปัตยกรรม การออกแบบ เขียนแบบ 
อ่านแบบ การประมาณราคา การค านวณโครงสร้างอาคาร การจัดการบริหารการก่อสร้าง เสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์ ส่งเสริมให้มีจิตส านึกในสภาวะสิ่งแวดล้อม ศิลปะ วัฒนธรรม และสภาพทางสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม มี
วินัย รับผิดชอบต่อสังคม 

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

      ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
    5.2 ภาษาท่ีใช้ 

การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย เอกสารและต าราในวิชาหลักเป็นต าราภาษาไทย 
5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยไดอ้ย่างดี 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

หลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1  หลักสูตรเปิดใหม่ พ.ศ. 2558 เปิดสอน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 

6.2  คณะกรรมการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเห็นชอบหลักสูตรนี้ ในการประชุม  
ครั้งที่..1/2558....วันที่ 10 มิถุนายน 2558 

6.3  สภาวิชาการเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม 
ครั้งที่...1/2558...วันที่ 10 สิงหาคม 2558 

6.4  สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม 
ครั้งที่…7/2558…วันที่ 14 สิงหาคม 2558 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพ 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ในปี พ.ศ. 2560 
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 ผู้ประสานงานโครงการก่อสร้าง (Co-coordinator Site Engineer) 
8.2 นายช่าง ตามหน่วยงานท้องถิ่นของรัฐ (Inspector Engineer) 
8.3 ผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง (Contractor in Building Construction, Build, Entrepreneurs.) 
8.4 นักวางแผนงานก่อสร้าง (Planning Engineer) 
8.5 ผู้ช่วยสถาปนิก/วิศวกร (Asst. Architecture ; Asst. Engineer) 
8.6 เจ้าหน้าที่ควบคุมความปลอดภัย (Safety Superintendent) 
8.7 ผู้ควบคุมงาน (Foreman, Supervisor) 
8.8 ช่างส ารวจ (Surveying, Surveyor) 
8.9 วิศวกรจัดซื้อ/ส ารวจปริมาณ (Procurement Engineer, Quantity Surveying) 
8.10 ช่างซ่อมบ ารุงอาคาร (Maintenance Supervisor) 
8.11 พนักงานเขียนแบบ (Draughtsman, Shop Drawing) 
8.12 พนักงานประมาณราคาก่อสร้าง (Estimator Engineer) 

 

9. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถานศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 

1 นายจักรพันธ์   ธงทอง อาจารย ์ วศ.ม. (วิศวกรรรมโยธา) 
บธ.บ. (การจัดการงานก่อสร้าง) 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ 

2558 
2555 
2551 

2 นายเอกสิทธิ์ เทียนมาศ 
 

อาจารย ์ วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2557 
2553 
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สถานที่จัดการเรียนการสอน  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

10. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
         11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

              การเจริญเติบโตของทางสังคมเมืองและภาคอุตสาหกรรมที่มากขึ้น ส่งผลให้เกิดความต้องการใช้พ้ืนที่เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการทั้งทางด้านที่อยู่อาศัย ธุรกิจการค้า และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ท าให้เกิดความต้องการใน
การใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านงานเทคโนโลยีก่อสร้าง บุคคลากรทางด้านเทคโนโลยีก่อสร้างจึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องได้รับการเรียนรู้ การบ่มเพาะความคิด การฝึกฝนทักษะทางด้านเทคโนโลยีก่อสร้าง วิศวกรรม และ
สถาปัตยกรรมที่ถูกต้องและเหมาะสม เพ่ือสามารถจะก ากับดูแลระบบงานก่อสร้างของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

        11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
               การพัฒนาทางอุตสาหกรรมมีความเก่ียวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชุมชน
อย่างปฏิเสธไม่ได้ ดังนั้นวิศวกร สถาปนิค หรือช่างผู้ควบคุมงานที่ดีนอกเหนือจากมีความเชี่ยวชาญทักษะในเชิง
วิศวกรรมและสถาปัตยกรรมแล้วยังมีความจ าเป็นที่จะต้องมีความค านึงถึงสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม  มีทักษะการ
สื่อสารเจรจาและมีจิตส านึกท่ีดีต่อจรรณยาบรรณวิชาชีพ เพ่ือสร้างผลกระทบที่น้อยที่สุดจากภาคอุตสาหกรรมอันจะมี
ต่อวิถีการด าเนินชีวิตของชุมชนรอบด้าน 

 

11. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

                 ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี โดยการผลิตบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีก่อสร้างที่มีความพร้อมที่จะ
ปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน มีความสามารถในการปฏิบัติงานหรือพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม  มี
ความสามารถในการปรับตัวเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ เพ่ือประยุกต์ใช้กับองค์กรและมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

                  การพัฒนาหลักสูตรได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือการสร้างความเป็นเลิศในการ
ประยุกต์เทคโนโลยี รวมไปถึงพัฒนานวัตกรรม อีกทั้งยังเป็นภาระหนึ่งของพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัย  
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12. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้
บริการคณะ/สาขาวิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาวิชาอื่น) 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

                 วิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 

                  13.2.1  รายวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้นที่ใช้ในการออกแบบ 

       13.2.2  รายวิชาค านวณโครงสร้างสถาปัตยกรรมมรดกโลกไทย 

13.3 การบริหารจัดการ   
13.3.1 ก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของสาขาวิชาประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจาก

โปรแกรมวิชาอ่ืนๆ ในคณะที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ ที่ให้บริการการสอนวิชาต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 

13.3.2 จัดท ารายละเอียดของหลักสูตรรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม อธิบายเนื้อหาสาระ การจัดตารางเวลาเรียนและสอบ เพ่ือ เป็นมาตรฐานในการติดตาม และประเมิน
คุณภาพการเรียนการสอน 

 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง 

 

1. ปรัชญา 

         เทคโนโลยีก่อสร้างเป็นหลักสูตรสร้างบุคลากรด้านก่อสร้างให้เป็นกลไกในการสร้างชาติสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ด้วยการบูรณาการ 5 ศาสตร์คือ วิศวกรรมโยธา สถาปัตยกรรม การบริหารจัดการ  เทคโนโลยีสมัยใหม่ และศาสตร์
ท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขการมีความรู้คู่คุณธรรม เพ่ือป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรม ราชการ และเอกชน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
         2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตมีความรู้เชิงบูรณาการ มีทักษะในการท างานช่างก่อสร้างและทักษะคิดมีความสามารถใน
การบริหารงานโครงการก่อสร้างที่มุ่งเน้นคุณภาพและมทีัศนคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพช่างก่อสร้าง 

         2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีมีความตระหนักต่อหลักการท างาน
อย่างปลอดภัย และมีความรับผิดชอบต่อศิลปวัฒนธรรมสังคม และสิ่งแวดล้อม 
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3. แผนพัฒนาปรับปรุง 

   พัฒนาและอนุมัติหลักสูตรให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปีปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

- พัฒนาหลักสูตรสาขาเทคโนโลยี
ก่อสร้าง ให้มีวิชามาตรฐานตามที่ 
สกอ. ก าหนด  

- พัฒนาหลักสูตรตามาตรฐานสากล 
- เนื้อหาของหลักสูตรต้องสอดคล้อง
กลับมาตรฐานตามท่ี สกอ. ก าหนด  

- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

-เอกสารกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาหลักสูตร 

-รายงานผลการติดตามและประเมิน 
หลักสูตร 

- พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ผู้สอน 
 

- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
การสอน เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็ง
ด้านวิชาการ อาทิ การอบรม การ
ปฏิบัติงานร่วมกับสถานประกอบการ 
และการศึกษาต่อ 

- อาจารย์ผู้สอนประจ าหลักสูตรทุกคน
ได้รับการสนับสนุนในการเข้ารับการ
อบรมหรือพัฒนาตนเอง 
-อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิเพิ่มขึ้น 

 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

         1.1  ระบบ 

      ระบบการศึกษาจัดแบบทวิภาค (Semester) ในหนึ่งปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดย 
1 ภาคการศึกษา มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และเป็นไปตามข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ข)   
         1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

     อาจจัดให้มีการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและดุลยพินิจของอธิการบดี 
         1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

      - ไม่มี - 
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2. การด าเนินการหลักสูตร 

         2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

      ภาคเรียนที่ 1 สิงหาคม – พฤศจิกายน 
  ภาคเรียนที่ 2 มกราคม – เมษายน 
  ภาคฤดูร้อน พฤษภาคม – กรกฎาคม 
         2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

     (1) ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และ ทั้งที่ให้เป็นไปตามระเบียบ
การคัดเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

     (2) ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยเป็นการเทียบโอนผลการเรียนตามหน่วยกิตเป็นรายบุคคล 

     (3) มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรก าหนด 

         2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

    ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นการเรียนในระดับอุดมศึกษาท่ีมีรูปแบบ
แตกต่างจากเดิม โดยที่นักศึกษาจะมีสังคมที่กว้างขึ้น ต้องรับผิดชอบตนเองมากขึ้น รวมทั้งมีกิจกรรมทั้งการเรียนใน
ห้องและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นักศึกษาต้องสามารถบริหารเวลาให้เหมาะสม  
         2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

     กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหานักศึกษาด้านการปรับตัว ทางคณะฯ จะจัดให้มีการดูแลอย่าง
ใกล้ชิดโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษารุ่นพี่ 

 

         2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 

ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30 

ชั้นปีที่ 3 - - 30 30 30 

ชั้นปีที่ 4 - - - 30 30 
รวม 30 60 90 120 120 

คาดว่าจะจบการศึกษา - - - 30 30 
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2.6. งบประมาณตามแผน 

              2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

รายการ 
 ปีงบประมาณ  

2558 2559 2560 2561 

ค่าลงทะเบียน 300,000 600,000 900,000 1,200,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 90,000 180,000 270,000 360,000 
รวมรายรับ 390,000 780,000 1,170,000 1,560,000 

             
      2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ 
2558 2559 2560 2561 

1. ค่าตอบแทน 100,000 200,000 300,000 400,000 
สัมมนา ดูงาน 

สนับสนุนการวิจัย 

2. ค่าใช้สอย 100,000 150,000 200,000 250,000 
สนับสนุนวิชาการ 
จัดซื้อครุภัณฑ์ 

3. ค่าวัสดุ 100,000 200,000 300,000 400,000 ใช้สนับสนุนการเรียนการสอน 

4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  100,000 150,000 200,000 250,000 
จัดซื้อเอกสาร ต ารา 
ประกอบการท าวิจัย 

รวม 400,000 500,000 1,000,000 1,300,000 เฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 

2.7 ระบบการศึกษา 

แบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

     มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิต โดยให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการ
โอนผลการเรียน และการยกเว้นผลการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550  
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตรให้ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต     ไม่น้อยกว่า 135  หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

     (1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
                             กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   ไม่น้อยกว่า   9  หน่วยกิต 
                             กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
                             กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
                             กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
                             และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชา ทั้ง 4 กลุ่ม     3  หน่วยกิต 
                        (2) หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า  99  หน่วยกิต 
                             กลุ่มวิชาแกน        18  หน่วยกิต 
                             กลุ่มวิชาเอกบังคับ                 69  หน่วยกิต 
                             กลุ่มวิชาเอกเลือก     ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 
                             กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                          6  หน่วยกิต 
                        (3) หมวดเลือกเสรี               ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
 
 
        (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

(1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตและไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
  - บังคับเรียน    6  หน่วยกิต 

          1551001  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน      3(3-0-6) 
          1551002  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สาร     3(3-0-6) 

 
  - เลือกเรียน จากวิชาต่อไปนี้  ไม่เกิน  6  หน่วยกิต 

1541001  ทักษะการใช้ภาษาไทย     3(3-0-6) 
1541002  ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ   3(3-0-6) 
1541003  ภาษาและการสื่อสารในท้องถิ่น    3(3-0-6) 
1561001  การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 
1571001  การฟังและการพูดภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 
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1571002  การอ่านและการเขียนภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 
1661001  การฟังและการพูดภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 
1661002  การอ่านและการเขียนภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
1691001  การฟังและการพูดภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 
1691002  การอ่านและการเขียนภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 

 
(1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตและไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

1001003  พฤติกรรมนุษย์กับการพัฒนาตน    3(3-0-6) 
1001004  ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ   3(3-0-6) 
1511001  จริยธรรมกับมนุษย์      3(3-0-6) 
1511002  ความจริงของชีวิต      3(3-0-6) 
1521001  พุทธศาสน์                                                3(3-0-6) 
1631001  สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า   3(3-0-6) 
2011001  สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์     3(3-0-6) 
2051001  สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง    3(3-0-6) 
2061001  สังคีตนิยม       3(3-0-6) 
3561001  ภาวะผู้น าและการจัดการสมัยใหม่    3(3-0-6) 
 

(1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตและไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
            2501001  เศรษฐกิจสังคมไทย      3(3-0-6) 

  2501002  ความเป็นธรรมทางสังคมและสันติภาพ    3(3-0-6) 
  2501003  พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม    3(2-2-5) 
  2521001  โลกาภวิตันแ์ละท้องถ่ินภวิตัน์     3(3-0-6) 
  2531001  สังคมไทยกับสังคมโลก     3(3-0-6) 

   2531002  อาเซียนศึกษา      3(3-0-6) 
  2541001  มนุษย์ ชุมชน  และสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6) 
  2541002  การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น     3(3-0-6) 
  2551002  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย  3(3-0-6) 

   2561001  ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป    3(3-0-6) 
   3541001  การเปน็ผูป้ระกอบการ     3(3-0-6) 
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   3591001  เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 
   3591002  เศรษฐกิจพอเพียง      3(3-0-6) 
 

(1.4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต และไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
             1161001  กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต    3(2-2-5) 

  1161002  การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ     3(2-2-5) 
  4001001  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา   3(3-0-6) 
  4001002  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน   3(3-0-6) 
  4001003  การอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ   3(3-0-6)  
  4091001  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน      3(3-0-6) 
  4091003  คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ     3(3-0-6) 
  4121001  การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส าหรับนักศึกษา  3(2-2-5) 
  4121002  การประมวลผลค าและการน าเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
  4121004  ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานค านวณและจัดการข้อมูล   3(2-2-5) 

   4121005  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์    3(2-2-5) 
  5001001  เกษตรในชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 
  5501001  เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวัน     3(3-0-6) 
  5501002  เทคโนโลยีท้องถิ่น      3(3-0-6) 
 

(2) หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้านประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้ 
(2.1) กลุ่มวิชาแกน 18 หน่วยกิต 

5701101   ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
5701201   งานช่างส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                                3(2-2-5) 
5701202   ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
5701301   การเขียนแบบส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
5701401   การออกแบบในงานอุตสาหกรรม     3(2-2-5) 
5701501   โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
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(2.2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ 69  หน่วยกิต 
5791401   กลศาสตร์วิศวกรรม      3(3-0-6) 
5791201   ความแข็งแรงของวัสดุ     3(3-0-6) 
5731601 ทฤษฎีโครงสร้าง      3(3-0-6)     
5791601   ปฐพีกลศาสตร์        3(2-2-5) 
5792401   การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก    3(3-0-6)  
5793402   การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก    3(3-0-6) 
5793601   วิศวกรรมส ารวจส าหรับงานก่อสร้าง 1 3(2-2-5) 
5731702   เทคโนโลยีคอนกรีตปฏิบัติการ     3(2-2-5)   
5793703   เทคโนโลยีการทดสอบวัสดุก่อสร้าง    3(2-2-5)   
5731701 เทคโนโลยีก่อสร้าง       3(2-2-5) 
5791501   มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม    3(2-2-5) 
5792502   เขียนแบบเทคโนโลยีก่อสร้าง 1    3(2-2-5) 
5792503   เขียนแบบเทคโนโลยีก่อสร้าง 2    3(2-2-5)  
5792504   เขียนแบบเทคโนโลยีก่อสร้าง 3    3(2-2-5)  
5792505   เขียนแบบเทคโนโลยีก่อสร้าง 4    3(2-2-5) 
5793301   เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5) 
5791801   ภาษาอังกฤษส าหรับการบริหารงานก่อสร้าง      3(3-0-6)   
5793806   รายการก่อสร้าง สัญญา และการประมาณราคา   3(2-2-5) 
5732302   การวางแผนและการควบคุมงานก่อสร้าง   3(3-0-6) 
5793807   การจัดและบริหารโครงการก่อสร้าง  3(3-0-6)   
5793901   ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับเทคโนโลยีก่อสร้าง       3(3-0-6) 
5794902   งานค้นคว้าพิเศษด้านเทคโนโลยีก่อสร้าง 3(2-2-5) 
5794903   สัมมนาด้านเทคโนโลยีก่อสร้าง 3(2-2-5) 

   
(2.3) กลุ่มวิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  5732402  อุปกรณ์อาคาร      3(3-0-6)   
  5734101  การตรวจงานก่อสร้าง                              3(3-0-6) 
  5791702  วิศวกรรมความปลอดภัยในงานก่อสร้าง   3(3-0-6) 

   5791802  วัสดุวิศวกรรมในงานก่อสร้าง     3(3-0-6)   
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  5791803  การส ารวจปริมาณส าหรับงานก่อสร้าง    3(3-0-6)  
  5792202  เทคโนโลยีการก่อสร้างกลุ่มเมืองมรดกโลกไทย   3(2-2-5) 
  5792805  กฎหมายส าหรับการบริหารงานก่อสร้าง   3(3-0-6)    
  5793203  ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมในกลุ่มอาเซียน   3(3-0-6) 
  5793204  การออกแบบผงัเมือง      3(2-2-5) 
  5793302  เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 2      3(1-4-4) 

   5793602  วิศวกรรมส ารวจส าหรับงานก่อสร้าง 2    3(2-2-5)  
  5793704  เทคโนโลยีอาคารและสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6) 
  5793808  ภูมิสถาปัตยกรรม      3(2-2-5)  
  5793809  การตรวจสอบอาคารและการซ่อมบ ารุง    3(2-2-5) 
  5791301  สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น      3(2-2-5) 
 

(2.4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  5794811  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีก่อสร้าง 1(90) 
  5794812  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีก่อสร้าง  5(450) 

หรือ 
         5794813  สหกิจศึกษา       6(540) 

               
หมายเหตุ  

- ถ้าเลือกเรียนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เพ่ิมเติม 1 หน่วยกิต แต ่ 

- ถ้าเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคย

เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้ 
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หลักเกณฑ์การใช้รหัสวิชาในหลักสูตร ความหมายของรหัสวิชาในหลักสูตรมีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เลขตัวที่ 1-3  บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วิชา  
เลขตัวที่ 4     บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
เลขตัวที่ 5     บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา  
เลขตัวที่ 6-7  บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 

 
เลขรหัสสามตัวแรกที่ใช้ในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตรนี้ มีความหมายดังต่อไปนี้ 
 550  หมายถึง  กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาพ้ืนฐานเฉพาะบังคับ) ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีโยธา (พ.ศ. 2549) 
 556  หมายถึง  กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอกและวิชาเลือก) ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
โยธา (พ.ศ. 2549) 
 570  หมายถึง  กลุ่มวิชาแกนในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (พ.ศ. 2555)  
 573  หมายถึง  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีโยธา วิชาเอกบังคับในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (พ.ศ. 2555) 

 573  หมายถึง  กลุ่มวิชาในหมวดวิชาเฉพาะหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีก่อสร้าง (พ.ศ. 2558) 

ที่มีการปรับปรุงรายวิชาโดยการเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนเนื้อหาสาระเกิน 1 ใน 4 

 เลขรหัสตัวที่ 5 มีความหมายดังต่อไปนี้ 
 0 หมายถึง กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป   1 หมายถึง กลุ่มวิชาขั้นตอนวิธี และการเขียนโปรแกรม 
 2. หมายถึง กลุ่มวิชาการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 3. หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและวิธีการซอฟแวร์ 

4. หมายถึง กลุ่มวิชาทฤษฎีและการค านวณ  5. หมายถึง กลุ่มวิชาฮาร์ตแวร์และสถาปัตยกรรม 
6. หมายถึง กลุ่มวิชาโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 7. หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์ 
8. หมายถึง กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 9. หมายถึง กลุ่มวิชาสัมมนาและโครงการวิจัย 

 

หมวดวิชาและหมู่วิชา 

ระดับความยากง่ายหรือช้ันปี 

ลักษณะเนื้อหา 

ล าดับก่อนหลัง 

1 2 3 4 5 6 7 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

 

 

ปีการศึกษาท่ี 1 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 

xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 

xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 

xxxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x)    

5701101 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

3(3-0-6) 5701401 การออกแบบในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

5701301 การเขียนแบบส าหรับเทคโนโลย ี
อุตสาหกรรม 

3(2-2-5) 5701202 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

5701201 งานช่างส าหรับเทคโนโลย ี
อุตสาหกรรม 

3(2-2-5) 5701501 โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

3(3-2-5) 

รวม 21  รวม 18 

ปีการศึกษาท่ี 2 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 

xxxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 5792503 เขียนแบบเทคโนโลยีก่อสร้าง 2 3(2-2-5) 
5791501 มูลฐานการออกแบบ

สถาปัตยกรรม 
3(2-2-5) 5793301 เขียนแบบก่อสรา้งด้วย

คอมพิวเตอร์1 
3(2-2-5) 

5791401 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 5731601   ทฤษฎีโครงสร้าง 3(3-0-6) 

5792502 เขียนแบบเทคโนโลยีก่อสร้าง 1 3(2-2-5) 5791201 ความแข็งแรงของวัสด ุ 3(3-0-6) 
   5731701 เทคโนโลยีก่อสร้าง 3(2-2-5) 

รวม 18  รวม      21 
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ปีการศึกษาท่ี 3 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

5792504 เขียนแบบเทคโนโลยีก่อสร้าง 3 3(2-2-5) 5792505 เขียนแบบเทคโนโลยีก่อสร้าง 4 3(2-2-5) 

5791601 ปฐพีกลศาสตร ์ 3(2-2-5) 5791801 ภาษาอังกฤษส าหรับการ
บริหารงานก่อสร้าง 

3(3-0-6) 

xxxxxxx รายวิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 5793402 การออกแบบคอนกรีตเสรมิเหล็ก 3(3-0-6) 

5793806 รายการก่อสร้าง สญัญาและการ
ประมาณราคา 

3(2-2-5) 5792401 การออกแบบโครงสร้างไม้และ
เหล็ก 

3(3-0-6) 

5793703 เทคโนโลยีการทดสอบวัสดุก่อสร้าง 3(2-2-5) 5793601 วิศวกรรมส ารวจส าหรับงาน
ก่อสร้าง 1 

3(2-2-5) 

xxxxxxx รายวิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 5793807 การจัดและบรหิารโครงการ
ก่อสร้าง 

3(3-0-6) 

   5793901 ระเบียบวิธีวิจยัส าหรับเทคโนโลยี
ก่อสร้าง 

3(3-0-6) 

รวม   18  รวม   21 

ปีการศึกษาท่ี 4 

 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

5731702 เทคโนโลยีคอนกรตีปฏิบัติการ 3(2-2-5) 5794812 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
เทคโนโลยีก่อสร้าง 

5(450) 

5732302 การวางแผนและการควบคุมงาน 
ก่อสร้าง 

3(3-0-6)  
5794813 

หรือ 
สหกิจศึกษา 

 
6(540) 

5794902 งานค้นคว้าพิเศษด้านเทคโนโลยี
ก่อสร้าง 

3(2-2-5)    

5794903 สัมมนาด้านเทคโนโลยีก่อสรา้ง 3(2-2-5)    

5794811 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางเทคโนโลยีก่อสร้าง 

1(90)    

รวม   13  รวม   5/6 
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3.2 ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถานศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 
ภาระงานสอน  ชม./สัปดาห ์

2558 2559 2560 2561 
1* นายจักรพันธ์   ธงทอง อาจารย ์ วศ.ม. (วิศวกรรรมโยธา) 

บธ.บ. (การจัดการงานก่อสร้าง) 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ 

2558 
2555 
2551 

15 15 15 15 

2* นายเอกสิทธิ์ เทียนมาศ 
 

อาจารย ์ วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2557 
2553 

15 15 15 15 

3 นายด ารงค์ เฉยปัญญา อาจารย ์ วศ.ม.(การจดัการงานวิศวกรรม) 
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์
มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์

2547 
2542 

15 15 15 15 

4 นายชัชวาลย์ ธรรมสอน รองศาสตราจารย ์ กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา) 
บธ.บ. (การจัดการงานก่อสร้าง) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

2539 
2535 

15 15 15 15 

5 นายนพคุณ ชูทัน ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การบริหารและ
การพัฒนา) 
กศ.ม.(อุตสาหกรรมศึกษา) 
ค.บ. (อุตสาหกรรมศลิป์ก่อสร้าง) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพเงพชร 
 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

วิทยาลัยครจูันทรเกษม 

2555 
 

2536 
2532 

15 15 15 15 

  

หมายเหตุ * คืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
  17 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถานศึกษาท่ีส าเร็จการศึกา ปีการศึกษา 
1 นายจักรพันธ์   ธงทอง อาจารย ์ วศ.ม. (วิศวกรรรมโยธา) 

บธ.บ. (การจัดการงานก่อสร้าง) 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 
วิทยาเขตภาคพายัพ เชียงใหม่ 

2558 
2555 

 
2551 

2 นายเอกสิทธิ์ เทียนมาศ 
 

อาจารย ์
 

 

วศ.ม. (วิศวกรรรมโยธา) 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 
 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2557 
2553 

3 นายด ารงค์ เฉยปัญญา 
 

อาจารย ์
 

วศ.ม.(การจดัการงานวิศวกรรม) 
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์
มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์

2547 
2542 

4 นายชัชวาลย์ ธรรมสอน รองศาสตราจารย ์ กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา) 
บธ.บ. (การจัดการงานก่อสร้าง) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

2539 
2535 

5 นายนพคุณ ชูทัน ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การบริหาร 
และการพัฒนา) 
กศ.ม.(อุตสาหกรรมศึกษา) 
ค.บ. (อุตสาหกรรมศลิป์ก่อสร้าง) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพเงพชร 
 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

วิทยาลัยครจูันทรเกษม 

2555 
 

2536 
2532 

6 นส.พัชรีรัตน์ หารไชย อาจารย ์
 

ผ.ม. (การวางแผนชุมชนเมืองและ
สภาพแวดล้อม) 
สก.บ. (สถาปัตยกรรม) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
คุณลาดกระบัง 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

2552 
 

2548 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน)  
 จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้า
สู่การท างานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาสหกิจศึกษาเป็นภาคบังคับ 

4.1. ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจ าเป็นใน

การเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 

(2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางธุรกิจโดยใช้ทักษะทางด้านเทคโนโลยีก่อสร้างและ
โปรแกรมด้านงานออกแบบและเขียนแบบเป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 

(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถาน

ประกอบการได ้

(5) มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 
4.2 ช่วงเวลา 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นปีที่ 4 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
ข้อก าหนดในการท าโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่ เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในงาน

สถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีในการก่อสร้าง ในระดับบุคคลหรือระดับทีมงาน และมีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบ
และระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ   
 โครงงานทางด้านงานเทคโนโลยีก่อสร้างที่นักศึกษาสนใจ และมีแนวโน้มในการน าไปประยุกต์ใช้งานจริง 

สามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ใช้ในการท าโครงงาน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการท าโครงงาน มีขอบเขต
โครงงานที่สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

5.2 ผลการเรียนรู้   
นักศึกษาสามารถท างานร่วมกัน มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการท า

โครงงาน รวมไปถึงการพัฒนาทักษะการน าเสนอ 
5.3 ช่วงเวลา   

  ภาคการศึกษาท่ี 1 ของชั้นปีที่ 4 
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5.4 จ านวนหน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ  
มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงาน

ทางเว็บไซด์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมออีกท้ังมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา 
5.6 กระบวนการประเมินผล 

ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน ที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
และประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา น าเสนอโปรแกรมและการท างานของ
ระบบ โดยโครงงานดังกล่าวต้องสามารถท างานได้ในเบื้องต้น โดยเฉพาะการท างานหลักของโปรแกรมโดยการจัดสอบ
การน าเสนอ ที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ ากว่า 2 คน 

 

 
หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  

 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ซื่อสัตย์ต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ - ส่งเสริมและสอดแทรกให้นักศึกษามีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
มีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบต่อสังคม - มีการมอบหมายให้นักศึกษารับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆ 

มีความเป็นผู้น าและท างานเป็นทีม - การท างานเป็นทีมในชั้นเรียน 
- การท าโครงงานกลุ่ม 

รู้จักการแสวงหาการเรียนรู้ด้วยตนเอง - มอบหมายให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลนอกเหนือจากชั้นเรียน 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

   2.1 ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
    1 .1  มี ค วามซื่ อ สั ต ย์  สุ จ ริ ต 
คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม  แ ล ะ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
    1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และ

1. คุณธรรม จริยธรรม 
    ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือ
เป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบ
วินัย  โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรง
เวลาตลอดจนการแต่งกายที่ เป็นไป

1. คุณธรรม จริยธรรม 
    1.1 ประเมินจากการตรงเวลา
ของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน 
การส่งงานตามก าหนดระยะเวลา
ที่ ม อ บ ห ม าย  แ ล ะ ก า ร ร่ ว ม
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 
    1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้
ตาม สามารถท างานเป็นทีม และ
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ
ความส าคัญ 
     1 .4  เคารพสิท ธิและรับ ฟั ง
ค ว าม คิ ด เห็ น ข อ งผู้ อ่ื น  แ ล ะ
กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ
องค์กรและสังคม 
 

ต าม ร ะ เบี ย บ ข อ งม ห า วิ ท ย าลั ย 
นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ โดยใน
การท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่
ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็น
สมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่
กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอก
การบ้านของผู้อ่ืน เป็นต้น นอกจากนี้
อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรก
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอน
รายวิชา รวมทั้ งมีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การ
ยกย่องนักศึกษาที่ท าดี ท าประโยชน์
แก่ส่วนรวม เสียสละ 

กิจกรรม 
    1.2 ประเมินจากการมีวินัย
และพร้อมเพรียงของนักศึกษาใน
ก า ร เข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม เส ริ ม
หลักสูตร 
    1.3 ปริมาณการกระท าทุจริต
ในการสอบ 
    1 .4  ป ร ะ เมิ น จ า ก ค ว า ม
รั บ ผิ ด ช อบ ใน ห น้ าที่ ที่ ได้ รั บ
มอบหมาย 

2. ด้านความรู้ 
    2.1 มีความรู้ในสาขาวิชาทั้ง 
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตาม
หลักสูตร 
    2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา 
เข้าใจและอธิบายกระบวนการทาง
เทคโนโลยี รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 
ทักษะ และการใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
    2.3 สามารถบูรณาการความรู้
ในสาขาวิชากับความรู้ในศาสตร์
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
     2.4 สามารถวิเคราะห์และ
แก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่
เหมาะสม 

2.  ด้านความรู้ 
     ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ 
โดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและ
ประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติใน
สภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ 
นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน
หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
ตลอดจนฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ 

2.  ด้านความรู้ 
     ประเมินจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการปฏิบัติของ
นักศึกษา ในด้านต่างๆ คือ  
2.1บททดสอบย่อย 
2.2การสอบกลางภาคเรียนและ
ปลายภาคเรียน 
2.3ประเมินจากรายงานที่
นักศึกษาจัดท า 
2.4ประเมินจากการน าเสนอ
รายงานในชั้นเรียน 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
    3.1 สามารถสื บค้น  ตี ความ 
และประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติและแก้ปัญหา
งานได้อย่างสร้างสรรค ์
   3.2 สามารถรวบรวม ศึกษา 
วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา
ความต้องการ  

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 ศึกษากรณีศึกษาด้านอุตสาหกรรม 
3.2 การอภิปรายกลุ่ม 
3.3 ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
    3.1 ประเมินจากการรายงาน
ผลการด าเนินงานและการ
แก้ปัญหา 
    3.2 ประเมินผลการปฏิบัติ 
การจากสถานการณ์จริง 
    3.3  ประเมินจากการทดสอบ 
 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
4.1สามารถสื่อสารกับสังคมที่
หลากหลาย 
4.2  สามารถให้ความช่วยเหลือ
และอ านวยความสะดวกแก่การ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
กลุ่มท้ังในบทบาทของผู้น า หรือใน
บทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
4.3 สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายตามบทบาทและ
หน้าที่ของตนเองทั้งงานเดี่ยวและ
เป็นงานกลุ่ม 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 ก าหนดการท างานกลุ่มโดยให้
หมุนเวียนการเป็นผู้น าและผู้รายงาน 
4.2 ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วม
กิจกรรมสโมสร กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยฯ 
4.3 ให้ความส าคัญในการแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบและการให้ความ
ร่วมมือ 
4.4 มอบหมายงานให้สัมภาษณ์บุคคล
ต่าง  ๆ 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
4.1 ประเมินจากการรายงานหน้า
ชั้นเรียนโดยอาจารย์และ
นักศึกษา 
4.2 พิจารณาจากการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา 
4.3 ประเมินผลจากแบบประเมิน
ตนเองและกิจกรรมกลุ่ม      
4.4 ประเมินจาการสังเกต
พฤติกรรม 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง 
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่
จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการ
ท างานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
5.2 สามารถแนะน าประเด็นการ

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5.1 ส่งเสริมให้เห็นความส าคัญ และฝึก
ให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและ
ข้อมูลเชิงตัวเลข 
5.2 มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ประเมินจากผลงานและการ
น าเสนอผลงาน 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

แก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ 
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องอย่าง
สร้างสรรค ์
5.3 สามารถสื่อสารอย่างมี 
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการ
เขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
น าเสนออย่างเหมาะสมสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม 
 

จากแหล่งข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
ให้นักศึกษาน าเสนอหน้าชั้น 
5.3 การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
น าเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
5.4 ฝึกการน าเสนองานโดยเน้น
ความส าคัญของการใช้ภาษา และ
บุคลิกภาพ 

5.2 สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สูร่ายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาเฉพาะ แสดงไว้ดังตาราง 

ตารางที่ 1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum   Mapping)  จากรายวิชา ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
คุณธรรม  จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร                                   

1551001   ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                

1551002   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                 

1541001   ทักษะการใช้ภาษาไทย                

1541002   ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ                

1541003   ภาษาและการสื่อสารในท้องถิ่น                

1561001   การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                

1571001   การฟังและการพูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                

1691001   การฟังและการพูดภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร                

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์                   

1001003  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                

1001004  ทักษะกระบวนการคดิอย่างวิจารณญาณ                

1511001  จริยธรรมกับมนุษย ์                

1511002  ความจริงของชีวิต                
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รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
คุณธรรม  จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1521001  พุทธศาสน์                                                                                   

1631001  สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า                

2011001  สุนทรียภาพทางทัศนศิลป ์                 

2051001  สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง                

2061001  สังคีตนิยม                

3561001  ภาวะผู้น าและการจัดการสมยัใหม ่                

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์                  

2501001   เศรษฐกิจสังคมไทย                

2501002   ความเป็นธรรมทางสังคมและสันตภิาพ                

2501003   พลเมืองกับความรับผดิชอบต่อสังคม                

2521001   โลกาภิวัตน์และท้องถิน่ภิวัตน ์                

2531001   สังคมไทยกับสังคมโลก                

2541001   มนุษย์ ชุมชน  และสิง่แวดล้อม                

2541002   การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น                

2551002   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย                

2561001   ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับกฎหมายทั่วไป                
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รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
คุณธรรม  จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

3541001   การเป็นผู้ประกอบการ                

3591001   เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน                

3591002   เศรษฐกิจพอเพียง                  

 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี                 

1161001  กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต                

1161002  การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ                

4001001  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา                

4001002  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจ าวัน                

4001003  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ                                 

4091001  คณิตศาสตร์พื้นฐาน                

4091003  คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ                

4121001  การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสี าหรับนักศึกษา                

4121002  การประมวลผลค าและการน าเสนอผลงานด้วย
คอมพิวเตอร ์

               

4121004  ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานค านวณและจดัการ
ข้อมูล           

               

4121005  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ์                
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รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
คุณธรรม  จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

5001001  เกษตรในชีวิตประจ าวนั                

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวัน                

5501002  เทคโนโลยีท้องถิ่น                
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2.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ 
 
 

 
 
 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ
และข้อบังคับต่างๆ  ขององค์กรและ 
สังคม   
   1.2 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม 
สามารถท างานเป็นทีม สามารถแก้ไข
ข้อขัดแย้งตามล าดับความส าคัญ เคารพ
สิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน 
รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย ์
   1.3 สามารถเข้าใจและซาบซึ้ งใน
วัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของ
ระบบคุณธรรมจริยธรรม เสียสละ และ 
ซื่อสัตย์ สุจริตวิเคราะห์และประเมินผล
กระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรม
ต่อบุคคลองค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม 
   1.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะ
ผู้ประกอบวิชาชีพ  รวมถึงเข้าใจถึ ง
บริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมใน
แต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

1. ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือ
เป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบ
วินัยการปฏิบัติตามกฎติกาที่ก าหนด
หรือได้ตกลงกันไว้ 
2. มีการปลูกฝังความรับผิดชอบให้
นักศึกษา โดยเริ่มตั้ งแต่การเข้าชั้น
เรียนให้ตรงเวลาการ   ส่งงานตาม
ก าหนดเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่
เป็นไปตามระเบียบข้อบั งคับของ
มหาวิทยาลัย ฯ  
3. ฝึกนักศึกษาให้มีภาวะความเป็น
ผู้น า การท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้
หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการ
เป็นสมาชิกกลุ่ม มีความสื่อสัตย์ โดย
ต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบ
หรือลอกการบ้านของผู้อื่น 
4. สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
ในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการ
จั ด กิ จ ก ร ร ม  ส่ ง เส ริ ม คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม อาทิ การยกย่องนักศึกษาที่
ท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวมและ
เสียสละ  
 

1. ประเมินจาการตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน กาง
ส่งงานตามก าหนด ระยะเวลาที่
มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
2. ประเมินจากการมีวินัยและ
พร้อมเพรียงของนักศึกษาในการ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
3. ปริมาณการกระท าทุจริตใน
การสอบ 
4. ประเมินจากความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

5. สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ในโอกาสต่างๆ 



29 

 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
2. ความรู ้
   2.1 มีความรู้และความเข้าใจทาง
คณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์
พ้ื น ฐ าน  วิ ศ ว ก รรม พ้ื น ฐ าน  แ ล ะ
เศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับ
งาน ท างด้ าน วิ ศ ว ก รรม ศ าส ต ร์ ที่
เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี 
   2.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางเทคโนโลยี
ก่อสร้าง 
   2.3 สามารถวิ เคราะห์และแก้ ไข
ปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึง
การประยุกต์ใช้เครื่องมือที่ เหมาะสม 
เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
   2.4 สามารถใช้ความรู้และทักษะใน
สาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไข
ปัญหาในงานจริงได ้

2.1 ใช้การสอนหลานรูปแบบโดยเน้น
หลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพ่ือให้
เกิดองค์ความรู้ 
2.2 จัดกิจกรรม การเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2.3 ฝึกการแก้ปัญหาจากากรสร้าง
สถานการณ์จ าลอง 
2.4 ใช่วิธีการสอนแบบวิจัยพื้นฐาน 
2.5 นั ก ศึ ก ษ า ทุ ก ค น ศึ ก ษ า
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ต ร ง จ า ก ส ถ า น
ประกอบการ หรือสหกิจศึกษา 
 
 
 
 
 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย น  แ ล ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ข อ ง
นักศึกษาในด้านต่างๆ คือ 

2.1 การทดสอบย่อย 

2.2 การสอบกลางภาคเรียนและ
ปลายภาคเรียน 

2 .3  ป ระ เมิ น จ าก ราย งาน ที่
นักศึกษาจัดท า 

2 .4  ป ระ เมิ น จ าก โค รงการที่
น าเสนอ 

2.5 ประเมินจากการน าเสนอ
รายงานในชั้นเรียน 

2.6 ผลการฝึกประสบการณ์จาก
สถานประกอบการ หรือสหกิจ
ศึกษา 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ 
สืบค้นข้อมูลและค้นคว้าหาความรู้
เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ  
และสรุปประเด็น 

 
 
 
 
 
 

3.1 กรณีศึกษาทางการประยุกต์สาขา
เทคโนโลยีก่อสร้าง 
3.2 มอบหมายงาน Project  โดยใช้
หลักการวิจัย 
3.3 การศึกษา ค้นคว้า และรายงาน
ทางเอกสารและรายงานหน้าชั้นเรียน 

 
 
 
 
 
 
 

3.1. ประเมินตามสภาพจริงจาก
ผลงาน 

3.2 การปฏิบัติของนักศึกษาอาทิ 
ประเมินการน าเสนอในชั้นเรียน 

3.3 ทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ
หรือสัมภาษณ์ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
ปัญหาและความต้องการ 
   3.2 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไข
ปัญหาได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
   4.1 สามารถสื่ อสารกับกลุ่ มคนที่
หลากหลาย และสามารถสนทนา
ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้
ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ใน
ประเด็นที่เหมาะสม 
   4.2 สามารถวางแผนและรับผิดชอบ
ในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง 
สังคม และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
   4.3 รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความ
รั บ ผิ ด ช อ บ ใน ก า รท า ง า น ต าม ที่
มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม 
จิตส านึกความรับผิดชอบด้านความ
ปลอดภัยในการท างาน และการรักษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม  ปรับตัวและ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและ
ผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
วางตั ว ได้ อย่ างเหมาะสมกับความ
รับผิดชอบ 

ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้
มีการท างานเป้นกลุ่ม การท างานที่
ต้องประสานงานกับผู้อ่ืนข้ามหลักสูตร 
ห รื อ ต้ อ ง ค้ น ค ว้ า ห า ข้ อ มู ล ก า ร
สั ม ภ า ษ ณ์ บุ ค ค ล อ่ื น  ห รื อ ผู้ มี
ประสบการณ์โดยมีความคาดหวังใน
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถใน
การรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ที่ได้รับหมอบหมาย 
2. ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออก
และเสนอความคิดเห็นโดยการจัด
อภิปรายและเสวนางานที่มอบหมาย 
3. ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสใน
การแสดงความเห็น (Brainstorming) 
เพ่ือฝึกการยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้อื่นด้วยเหตุผล 
4. ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

4.1 ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์
เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 

4.2 ติดตามการท างานร่วมกัน
สามชิกกลุ่มของนักศึกษาเป็น
ระยะ พร้อมบันทึก พฤติกรรม
เป็นรายบุคคล  

4.3 ป ระ เมิ น จ ากผล งาน การ
อภิปรายและเสวนา 

4.4 สังเกตพฤติกรรมการระดม
สมอง 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   5.1 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับการท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
ได้เป็นอย่างด ี
   5.2 มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้ง
ทางการพูด การเขียน และการสื่ อ
ความหมายโดยใช้สัญลักษณ์  และ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

 
 
5.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา
ต่ า ง  ๆ  ให้ นั ก ศึ กษ าได้ วิ เค ราะห์
สถานการณ์จ าลองและสถานการณ์
เสมือนจริง และน าเสนอการแก้ปัญหา
ที่เหมาะสมเรียนรู้เทคนิคการประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลาย
สถานการณที่สามารถประยุกต์ใช้ใน
ห้องปฏิบัติการ 
5.2 ส่งเสริมการค้นคว้า เรียบเรียง
ข้อมูลและน าเสนอให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้
ถูกต้อง และให้ความส าคัญในการ
อ้างอิงแหล่งที่มาข้อมูล 

 

5.1  ประเมินจากเทคนิ คการ
น าเสนอโดยใช้ทฤษฎีการเลือกใช้
เ ค รื่ อ ง มื อ ท า ง เท ค โน โ ล ยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และ
สถิติที่ เกี่ยวข้องทางเทคโนโลยี
ก่อสร้าง 

5.2 ประเมินความสามารถในการ
อธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการ
เลือกเครื่องมือต่างๆ การอภิปราย 
กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการน าเสนอ
ต่อชั้นเรียน  

5.3 สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา
ด้านความมี เหตุผลและมีการ
บันทึกเป็นระยะ 
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ตารางที่ 2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 

 ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลขการสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 

กลุ่มวชิาแกน 

5701101 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีฯ                  

5701201 งานช่างส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                       

5701202 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม                 

5701301 การเขียนแบบส าหรับเทคโนโลยฯี                 

5701401 การออกแบบในงานอุตสาหกรรม                 

5701501 โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

                

กลุ่มวชิาเอกบังคับ 

5791401 กลศาสตร์วิศวกรรม                

5791201 ความแข็งแรงของวัสดุ                

5731601 ทฤษฎีโครงสร้าง                 

5791601 ปฐพีกลศาสตร ์                

5792401 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก                

5793402 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก                

5793601 วิศวกรรมส ารวจส าหรบังานก่อสร้าง 1                
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รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลขการสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 

5731702 เทคโนโลยีคอนกรตีปฏบิัติการ                

5793703 เทคโนโลยีการทดสอบวัสดุก่อสร้าง                

5731701 เทคโนโลยีก่อสร้าง                

5791501 มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม                

5792502 เขียนแบบเทคโนโลยีก่อสร้าง 1                

5792503 เขียนแบบเทคโนโลยีก่อสร้าง 2                

5792504 เขียนแบบเทคโนโลยีก่อสร้าง 3                

5792505 เขียนแบบเทคโนโลยีก่อสร้าง  4                  

5793301 เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1                

5791801 ภาษาอังกฤษส าหรับการบริหารงานก่อสร้าง                

5793806 รายการก่อสร้างสัญญาและการประมาณราคา                

5732302 การวางแผนและการควบคุมงานก่อสร้าง                

5793807 การจัดและบริหารโครงการก่อสร้าง                

5793901 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับเทคโนโลยีก่อสร้าง                

5794902 งานค้นคว้าพิเศษด้านเทคโนโลยีก่อสร้าง               
 

5794903 สัมมนาด้านเทคโนโลยกี่อสร้าง                       
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รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลขการสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 

กลุ่มวชิาเอกเลือก 
5732402 อุปกรณ์ประกอบอาคาร                 

5734101 การตรวจงานก่อสร้าง                
 
 

5791702 วิศวกรรมความปลอดภยัในงานก่อสร้าง                

5791802 วัสดุวิศวกรรมในงานกอ่สร้าง                

5792101 ก าแพงเพชรศึกษาส าหรับงานก่อสร้าง                

5792202 เทคโนโลยีการก่อสร้างกลุ่มเมืองมรดกโลกไทย                
5792805 กฎหมายส าหรับการบรหิารงานก่อสร้าง                

5793203 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมในกลุม่อาเซยีน                

5793204 การออกแบบผังเมือง                

5793302 เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 2                  

5793602 วิศวกรรมส ารวจส าหรบังานก่อสร้าง  2                
5793704 เทคโนโลยีอาคารและสิง่แวดล้อม                
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รายวชิาหมวดวชิาเฉพาะด้าน 
คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ 

ทกัษะทาง
ปัญญา 

ทักษความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

ทักษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตัวเลขการ

ส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 

5793808 ภูมิสถาปัตยกรรม                
5793809 การตรวจสอบอาคารและการซ่อมบ ารุง                                                 

5791301 สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน                

กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

5794811 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
เทคโนโลยีก่อสร้าง 

               

5794812 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยี
ก่อสร้าง 

               

5794813 สหกิจศึกษา                
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548  (ภาคผนวก ข.) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพ

ภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และน าไปด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้
ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการท าวิจัยสัมฤทธิผลของการ

ประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน 
และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการ
วิจัยอาจจะท าด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
              (1) ภาวะการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลาใน
การหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 
              (2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การแบบส่งแบบสอบถาม เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาต่างๆ เช่น 
ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น 
              (3) การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
              (4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความพึง
พอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นใน
สถานศึกษานั้น ๆ 
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               (5) การประเมินจากนักศึกษาเก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต  รวมทั้งเปิดโอกาสให้
เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 
               (6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อม
ของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
               (7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ซึ่ง อาทิ (1)  จ านวนโปรแกรมส าเร็จรูปที่พัฒนาเองและ
วางขาย, (2) จ านวนสิทธิบัตร, (3) จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ,  (4) จ านวนกิจกรรมการกุศลเพ่ือสังคมและ
ประเทศชาติ, (5) จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อสังคม 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ข) 
 

หมวดที่ 6.หลักเกณฑ์การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
         (1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย  
คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
         (2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไม่ใช่วิจัยในแนวคอมพิวเตอร์ศึกษาเป็นอันดับแรก การสนับสนุน
ด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/
หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล  
               (1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไม่ใช่วิจัยในแนวคอมพิวเตอร์ศึกษาเป็นอันดับแรก การ
สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
                (2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
  (1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริมการ

สอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง และให้การสนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศ หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

 (2) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม  
 (3) สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือส่งเสริมการมีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 

 
หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1.  การบริหารหลักสูตร 

1.1 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 5 ท่าน มีคณบดีเป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้แนะน าตลอดจน
ก าหนดนโยบายปฏิบัติ โดยด าเนินการบริหารหลักสูตร ดังนี้ 

1.2 ก่อนเปิดภาคเรียน มีการประชุมคณาจารย์ที่สอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีเทคโนโลยีก่อสร้าง เพ่ือยืนยัน
การจัดตารางสอนและมอบหมายให้คณาจารย์เตรียมความพร้อมในเรื่องเครื่องมือ อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 
สื่อการสอน  เอกสารประกอบการสอนต่าง ๆ 

1.3 ในระดับคณะ ฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรในทุก ๆ ด้าน 
1.4 ในหนึ่งภาคการศึกษา จัดให้มีการประเมินผลการสอบอย่างน้อยสองครั้งคือกลางภาคและปลายภาค 
1.5 แจ้งผลการประเมินให้อาจารย์ผู้สอนทราบหลังการประกาศผลการสอบแต่ละครั้ง เพ่ือท าการปรับปรุง

การสอน 
1.6 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ส่งผลสรุปการประเมินให้คณะและคณาจารย์ทราบ 

เพ่ือท าการปรับปรุงต่อไป 
1.7 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทุก 4 ปี ท าการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

 
2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 
         2.1 การบริหารงบประมาณ 

   ในการด าเนินงานตามหลักสูตร จะใช้อาคารที่มีอยู่ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
บุคลากร  งบลงทุนจะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลเช่นกัน ส าหรับหมวดค่าใช้สอยและเงินอุดหนุนจะขอรับการ
สนับสนุนจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นรายรับจากค่าหน่วยกิตนักศึกษา 
         2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
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   คณะมีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลหอสมุดกลางและระดับคณะซึ่งมี
หนังสือ ต าราเฉพาะทาง นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง 

    2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
   สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส าคัญของสาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง  คือเครื่องมืออุปกรณ์

ห้องปฏิบัติการ เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ต้องเตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิตส่วนใหญ่ในการท างานจริงในวงการ
ก่อสร้าง จึงมีความจ าเป็นที่นักศึกษาต้องมีประสบการณ์การใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ให้
เกิดความเข้าใจหลักการ วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง และมีทักษะในการงานจริง รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศทั้ง
ห้องสมุดและอินเทอร์เน็ต และสื่อการสอนส าเร็จรูป เช่น วิดีทัศน์วิชาการ โปรแกรมการค านวณ รวมถึงสื่อ
ประกอบการสอนที่จัดเตรียมโดยผู้สอน ดังนั้นต้องมีทรัพยากรขั้นต่ าเพ่ือจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
                (1) มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอ้ือให้คณาจารย์สามารถปฏิบัติงานสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
                (2) มีห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
และระบบซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างพอเพียงต่อการเรียนการสอน รวมถึงห้องปฏิบัติการ
ส าหรับการท าโครงงาน โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  
               (3) ต้องมีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และซอฟต์แวร์ที่ใช้
ประกอบการสอนที่พร้อมใช้ปฏิบัติงาน 
               (4) มีห้องสมุดหรือแหล่งความรู้และสิ่งอ านวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ตลอดจนมีหนังสือ ต าราและวารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องในจ านวนที่
เหมาะสม โดยจ านวนต าราที่เกี่ยวข้องต้องมีมากกว่าจ านวนคู่มือ 
               (5) มีเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ ต่อ
จ านวนนักศึกษาในอัตราส่วน เป็นอย่างน้อย 1:2  
               (6) มีเครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ ต่อ
จ านวนนักศึกษาในอัตราส่วน เป็นอย่างน้อย 1:2  
               (7) มีห้องคอมพิวเตอร์เปิดให้บริการแก่นักศึกษานอกเวลาเรียนให้สามารถเข้าใช้ได้ไม่ต่ ากว่า 8 ชั่วโมงต่อ
วัน โดยมีปริมาณจ านวนคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม  
               (8) ควรมีโปรแกรมที่ถูกต้องตามกฎหมายติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ควรมี
การปรับเปลี่ยนรุ่นใหม่อย่างสม่ าเสมออย่างมากทุก 4 ปี 
               (9) อาจารย์ควรมีเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง 
         2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  

   การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้เป็นไปตาม 
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               (1) ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 14 ว่า
ด้วยการประกันคุณภาพของหลักสูตร 
               (2) ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอเปิดและด าเนินการ
หลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548 
               (3) ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ว่าด้วยมาตรฐานด้านพันธ
กิจของการบริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
3. การบริหารคณาจารย์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหม่  
          (1) อาจารย์ประจ าต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
          (2) มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร 
          (3) มีความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาและมีประสบการณ์
ท าวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 
ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุง
หลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค ์

3.3 คณาจารย์ที่สอนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ  
(1) สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา สกอ. 
           (2) ส าหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติมา
ให้กับนักศึกษา ดังนั้นคณะก าหนดนโยบายว่ากึ่งหนึ่งของรายวิชาบังคับจะต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษหรือวิทยากร 
มาบรรยายอย่างน้อยวิชาละ 3 ชั่วโมงและอาจารย์พิเศษนั้น ไม่ว่าจะสอน ทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมงจะต้องเป็นผู้มี
ประสบการณ์ตรง หรือมีวุฒิการศึกษาอย่างต่ าปริญญาโท 
 
4. การบริหารบุคลากรสายสนับสนุน 
        4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

    บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีที่เก่ียวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ และมีความรู้ด้าน
เทคโนโลยีเทคโนโลยีก่อสร้าง 
 4.2 การเพ่ิมทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน  
         (เช่น การฝึกอบรม ทัศนศึกษา หรือการฝึกการท าวิจัยร่วมกับอาจารย์)  
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             (1) มีการพัฒนาอาจารย์ให้มีพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในอุตสาหกรรมก่อสร้างหรือ
สาขาที่เกี่ยวข้องในกรณีการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพ่ือส่งเสริมการสอนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนให้อาจารย์มี
ผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพ่ิมขึ้น โดยอาจร่วมมือกับอาจารย์ต่างสาขาหรือต่างสถาบัน การ
สนับสนุนสามารถท าได้ในรูปของการให้ค่าเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการ การให้เงินพิเศษเพ่ิมเมื่อมีบทความ
วิชาการตีพิมพ์ใน Proceedings และ Journals รวมทั้งภาระงานสอนให้เหมาะกับเวลาที่ใช้เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
ประสบการณ์ และการท าวิจัย 
              (2) ในกรณีที่อาจารย์ไม่ถนัดในการเพ่ิมพูนความรู้โดยผ่านการท าวิจัยได้ หน่วยงานอาจสนับสนุนให้
อาจารย์เข้าร่วมงานกับภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจในช่วงปิดภาคการศึกษา เพ่ือให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์จริงใน
การพัฒนาแนวคิด หรือพัฒนาเทคโนโลยีก่อสร้างวิธีในข้อนี้ควรด าเนินการเมื่อข้อ 4 ข้างต้นไม่สามารถท าได้ 

บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร และจะต้องสามารถบริการให้อาจารย์สามารถใช้สื่อ
การสอนได้อย่างสะดวก ซึ่งจ าเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทางเช่น การเตรียมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในวิชาที่
มีการฝึกปฏิบัติ 

 
5.การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 
            (1) เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างที่มีประสบการณ์ตรงในรายวิชาต่าง ๆ 
มาเปน็อาจารย์พิเศษ เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา 
            (2) มีผู้ช่วยสอนประจ าห้องปฏิบัติการที่มีความรู้เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย หรือวิชา
ที่เก่ียวข้องในจ านวนที่เหมาะสม สถาบันอุดมศึกษาส่งผู้ช่วยสอนประจ าห้องปฏิบัติการไปอบรมเทคโนโลยีใหม่ทางด้าน
คอมพิวเตอร์อย่างน้อยปีละครั้ง 
            (3) คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียน
สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องก าหนดชั่วโมงว่าง (Office Hours) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ 
ต้องมีท่ีปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา 

5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 แนบกฎระเบียบส าหรับการอุทธรณ์ของนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาการรวมทั้งกระบวนการในการ
พิจารณาข้ออุทธรณ์เหล่านั้น 
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6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของ ผู้ใช้บัณฑิต 
อุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2557 มีแนวโน้มที่จะขยายตัวได้ดีขึ้นโดยการลงทุนก่อสร้างภาครัฐถูกคาดหวังว่าจะ

เป็นปัจจัยที่จะช่วยผลักดันการก่อสร้างโดยรวม อย่างไรก็ตามการก่อสร้างภาคเอกชน ในกลุ่มที่อยู่อาศัยและ       
พาณิชยกรรมมีแนวโน้มขยายตัวได้จากประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงมาตรการและกฎหมายบางด้าน ได้แก่การปรับ
เงื่อนไขของโครงการบ้านบีโอไอให้ครอบคลุมบ้านระดับราคาไม่เกิน 1.2 ล้านบาท และคอนโดมิเนียมระดับราคาไม่
เกิน 1 ล้านบาท จากเดิมที่มีราคาเกิน 6 แสนบาท ซึ่งน่าจะท าให้ราคาที่อยู่อาศัยในโครงการดังกล่าวลดลงได้จึงอาจ
ส่งผลให้ตลาดที่อยู่อาศัยระดับราคาปานกลางและล่างทั้งแนวราบและคอนโดมิเนียมน่าจะคึกคักมากขึ้น ขณะที่การ
แก้ไขพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งอาจมีผลให้มีการเร่งลงทุนขยายสาขาของธุรกิจค้าปลีกก่ อนที่พ.ร.บ.
ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ส่วนการก่อสร้างในภาคอุตสาหกรรมยังต้องใช้เวลาในการฟ้ืนตัวเนื่องจากก าลังการผลิต
ส่วนเกินที่ยังคงสูงอยู่และบางอุตสาหกรรมยังเผชิญปัญหาความไม่ชัดเจนด้านกฎระเบียบของภาครัฐเกี่ยวกับโครงการ
ลงทุนที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และชุมชนส าหรับโครงการลงทุนภาครัฐคาดว่าโครงการลงทุนขนาด
เล็กของรัฐที่พร้อมที่จะด าเนินการได้จะยังเป็นปัจจัยผลักดันธุรกิจก่อสร้างในช่วงครึ่งปีแรกส าหรับโครงการใหม่ที่เป็น
โครงการพื้นฐานขนาดใหญ่นั้นกว่าที่จะเริ่มต้นได้อย่างเร็วน่าจะเป็นช่วงครึ่งหลังของปีซึ่งในส่วนของระบบขนส่งมวลชน
รูปแบบราง คาดว่าโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางซื่อ-บางใหญ่ น่าจะเริ่มการก่อสร้างได้ก่อน ขณะที่โครงการอ่ืนๆ
ทั้งนี้ปัจจัยด้านเสถียรภาพทางการเมืองยังปัจจัยเสี่ยงส าคัญต่อธุรกิจการก่อสร้างที่ยังต้องพ่ึงพิงการลงทุนก่อสร้างจาก
ภาครัฐเป็นส าคัญรวมทั้งความต่อเนื่องของการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่ควรติดตามความ
เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องโดยรวมแล้ว ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่าการลงทุนด้านการก่อสร้าง ณราคาคงท่ี ในปี 2557จะ
มีอัตราการขยายตัวประมาณร้อยละ 3.0-6.5 ส่วนมูลค่าตลาดก่อสร้างมีแนวโน้มที่จะปรับเพ่ิมขึ้นมากจากผลของ
ต้นทุนค่าก่อสร้างที่จะเพ่ิมขึ้น โดยคาดว่ามูลค่าการลงทุนด้านการก่อสร้าง ณ ราคาปีปัจจุบันจะอยู่ที่  819,000-
847,000 ล้านบาท หรือเติบโตร้อยละ 10.0-14.0 

 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่ 
5 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอยา่งน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน    
    ติดตาม และทบทวนการด าเนนิงานหลักสูตร × × × × × 
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
    แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคณุวุฒิสาขา/สาขาวิชา × × × × × 
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ  
    มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา × × × × × 
(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ 
    ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค  
    การศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

× × × × × 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ7.ภายใน 60 วัน  
    หลังสิ้นสุดปีการศึกษา × × × × × 
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3  
    และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา × × × × × 
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(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผล 
    การเรียนรู ้จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ 7.ปีท่ีแล้ว  × × × × 
(8) อาจารย์ใหม ่(ถ้ามี) ทุกคน ไดร้ับการปฐมนเิทศหรือค าแนะน าดา้นการจัดการเรยีน 
    การสอน × × × × × 
(9) อาจารย์ประจ าทุกคนไดร้ับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วชิาชีพ อย่างน้อยปีละ 
    หนึ่งครั้ง × × × × × 
(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)ไดร้ับการพฒันาวิชาการ และ/หรือ 
    วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี × × × × × 
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคณุภาพหลักสตูร  
    เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0    × × 
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม ่เฉลี่ยไมน่้อยกว่า 3.5  
    จากคะแนนเต็ม 5.0     × 

 
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
     การเรียนการสอนควรเป็นลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักของแต่ละวิชา 

โดยแสดงการได้มาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในเชิงวิเคราะห์ และเน้นให้เกิดการน าไปประยุกต์ใช้ในการท างาน 
กระตุ้นให้เกิดความคิดตามหลักของเหตุและผล เพ่ือให้ง่ายในการเข้าใจหรืออาจน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน อีก
ทั้งให้ผู้เรียนได้ท าการทดลองปฏิบัติการจริง และมีโอกาสใช้เครื่องมือด้วยตนเอง  เพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาที่เรียน 

     ในกระบวนการเรียนการสอน ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการค้นคว้าด้วยตนเองทั้งใน
และนอกห้องเรียน มีการมอบหมายงานเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีการฝึกฝนทักษะด้านต่าง ๆ รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง มีการพัฒนาค้นหาความรู้แล้วมาเสนอเพ่ือสร้างทักษะในการอภิปราย น าเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
กัน 

     นอกจากนี้ ควรสอดแทรกเนื้อหา /กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม รูปแบบการเรียนการสอน
ต่าง ๆ เหล่านี้ จะท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ ทักษะในการทดลองวิจัยและการแก้ปัญหา มีความรู้ในเรื่องที่
ตนเองสนใจ มีทักษะในการน าเสนอและอภิปรายโดยใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกับผู้อ่ืน ทักษะการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและวิชาชีพ 
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1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
     ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรงต่อ

เวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการสอนในทุก
รายวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาและ
ประสบการณ์ภาคสนามในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว ให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ซึ่ง
รวมถึงการประเมินผล  และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพร้อมปัญหา /อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ และจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจ าปีการศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

มีระบบประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีก่อสร้าง โดยการก าหนดตัวบ่งชี้หลัก และเป้าหมายผลการด าเนินงาน    
ขั้นต่ าทั่วไป  ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

 
4. การทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน 

วิเคราะห์ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมจากรายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจ าปีการศึกษา  ว่าบัณฑิตบรรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีคาดหวังไว้หรือไม่ รวมทั้งให้น าผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือ
การด าเนินการของหลักสูตรต่อไป 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 
 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                             3(3-0-6) 

Human Behavior and Self Development 
ศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ วิธีการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรม ได้แก่ 

ปัจจัยทางชีววิทยา ปัจจัยทางสังคมวิทยา ปัจจัยทางจิตวิทยา  องค์ประกอบของพฤติกรรม เช่น เชาว์ปัญญา การจ า
การคิด ความเชื่อ เจตคติ  อารมณ์ ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการพัฒนาตนเอง  มนุษย์
สัมพันธ์ การท างานเป็นทีมเพ่ือการท างานร่วมกันและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข    

 
1001004 ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ                  3(3-0-6) 

Critical Thinking Skills 
ศึกษากระบวนการคิดของมนุษย์ ฝึกกระบวนการคิดแบบต่าง ๆ อาทิ การคิดวิเคราะห์และการใช้

เหตุผล การตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบนิรนัย การคิดแบบอุปนัย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การ
แก้ปัญหา การสื่อความคิด การใช้ความคิดในชีวิตประจ าวัน 
 
1161001 กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต     3(2-2-5) 

Sports and Recreation for Quality of Life 
ศึกษาความส าคัญและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการต่อการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่อร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การเลือกรูปแบบของกิจกรรม กีฬาและนันทนาการ ฝึก
ทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ 
 
1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ      3(2-2-5) 

Exercise for Health 
ศึกษาความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์ของการออกก าลังกายหลักการและ

ขั้นตอนของการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ การออกก าลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ ทางกายด้านต่าง ๆ การเลือก
กิจกรรมการออกก าลังกายให้สอดคล้องกับเพศและวัย การประเมินผลการออกก าลังกาย ฝึกการออกก าลังกาย 
 
1511001 จริยธรรมกับมนุษย์       3(3-0-6) 

Ethics and Human Being 
  ศึกษาวิเคราะห์ความหมายของจริยธรรมและมนุษย์ ความส าคัญของจริยธรรมต่อมนุษย์ ทฤษฎีทาง
จริยธรรม หลักจริยธรรมที่ส าคัญทางปรัชญาและศาสนาส าหรับมนุษย์ การประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต  ส่วนบุคคลและสังคม 
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1511002 ความจริงของชีวิต       3(3-0-6) 
Facts  of  Life 
ศึกษาความหมายชีวิต ชีวิตมนุษย์ การด ารงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบัน การน าเอาความจริงและ

หลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตและสังคม  คุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรมชีวิต
ที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ 
 
1521001 พุทธศาสน์        3(3-0-6)  

Buddhism 
ศึกษาประวัติ องค์ประกอบต่างๆ และลักษณะส าคัญของพระพุทธศาสนา หลักธรรมส าคัญต่างๆ 

ของพระพุทธศาสนา เช่น หลักเบญจขันธ์ ไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท กรรม อริยสัจ ไตรสิกขา เป็นต้น 
พระพุทธศาสนากับสังคมไทย หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา เน้นการปฏิบัติ  ในชีวิตประจ าวัน การพัฒนาตนและ
การพัฒนาสังคม 
 
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย       3(3-0-6)  
  Thai  Language  Skills 

ศึกษาหลักการ รูปแบบและวิธีการใช้ภาษาในบริบทต่างๆจากทรัพยากรสารสนเทศ ฝึกปฏิบัติการคิด
วิเคราะห์ การสังเคราะห์ การจับประเด็นและการสรุปสาระส าคัญ โดยน าเสนอผลการศึกษาด้วยวาจาและลายลักษณ์ 
 
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ     3(3-0-6) 

Language and Communication for Specifics Purposes 
ศึกษาหลักการและวิธีการใช้ภาษาและการสื่อสาร เพ่ือให้บรรลุตามจุดประสงค์ฝึกปฏิบัติการพูดและ

การเขียนและประเมินการพูดและการเขียน 
 
1541003 ภาษาและการสื่อสารในท้องถิ่น      3(3-0-6)  

Language and Communication in  Local Community 
ศึกษาหลักการและบทบาทของการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารจากบริบทต่าง ๆ ในท้องถิ่น  ฝึกการเก็บ

ข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 
 
1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน       3(3-0-6)  

Fundamental  English 
ศึกษาการเขียนประโยคเบื้องต้นตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง ฝึกทักษะการอ่านและฟัง

บทความภาษาอังกฤษสั้นๆ และฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ 
 
1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6)  
  English for Communication 

ศึกษาโครงสร้างประโยคในสถานการณ์ต่างๆ ตามหลัก ไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะการสื่อสาร
เพ่ือให้สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องและมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน  
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1561001 การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร                         3(3-0-6) 
Oral - Aural Communication in Japanese Language 
ศึกษาความหมายของค าศัพท์ และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึก

การฟัง การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การ
อธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้คล่องแคล่วในสถานการณ์จริง    
 
1571001 การฟังและการพูดภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6)  

Oral - Aural  Communication  in  Chinese Language 
ศึกษาความหมายของค าศัพท์ และส านวนภาษาจีนในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึกการ

ฟัง การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์และส านวนภาษาจีนในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบาย
อย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน  เพ่ือสามารถใช้ภาษาจีนได้คล่องแคล่วในสถานการณ์จริง  
 
1571002 การอ่านและการเขียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 
  Reading and Writing Chinese for Communication 

ศึกษาระบบสัทศาสตร์ภาษาจีนกลาง และศึกษาหลักการเขียนตัวอักษรจีน ศึกษาลักษณะโครงสร้าง
ของรูปประโยคพ้ืนฐานตามหลักไวยากรณ์ภาษาจีนเบื้องต้น ศึกษาค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ฝึกเขียน ฝึกอ่าน
ค าศัพท์ วลี ประโยคและข้อความอย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจ าวันทั่วไป เพื่อสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง
ตามสถานการณ์จริง 
 
1661001 การฟังและการพูดภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 
  Listening and Speaking Korean for Communication 

ศึกษาความหมายของค าศัพท์  และส านวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึก
การฟัง การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การ
อธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาเกาหลีได้คล่องแคล่วในสถานการณ์จริง 
 
1661002 การอ่านและการเขียนภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 

Reading and Writing Korean for Communication 
ศึกษาหลักการเขียนตัวอักษรเกาหลี ศึกษาลักษณะโครงสร้างของรูปประโยคพ้ืนฐานตามหลัก

ไวยากรณ์ภาษาเกาหลีเบื้องต้น ศึกษาค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ฝึกเขียน ฝึกอ่านค าศัพท์ วลี ประโยคและข้อความ
อย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจ าวันทั่วไป เพื่อสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องตามสถานการณ์จริง 
 
1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า     3(3-0-6)  
  Information for Research  and  Study 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ บทบาทของสารสนเทศ มาตรฐานการรู้สารสนเทศ และแหล่ง
สารสนเทศประเภทต่างๆ ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศอ้างอิง เครื่องมือ
สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศ การอ้างอิงและการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 
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1691001 การฟังและการพูดภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร     3(3-0-6) 
                     Oral - Aural  Communication  in  Myanmar Language 

ศึกษาความหมายของค าศัพท์ และส านวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน  ฝึก
การฟัง การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การ
อธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน  เพื่อสามารถใช้ภาษาพม่าได้คล่องแคล่วในสถานการณ์จริง   
 
1691002 การอ่านและการเขียนภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 

Reading and Writing Myanmar for Communication 
ฝึกการสนทนาด้วยภาษาพม่า โดยเน้น การเรียนรู้พยัญชนะ สระ และการออกเสียง ค าศัพท์และ

ส านวนที่ใช้ในชีวิตประจ าวันโดยเน้นฝึกทักษะพื้นฐานด้านการพูด การฟัง เช่น ค าทักทาย ตัวเลข วันเดือนปี สีเครือ
ญาติ การสั่งอาหารและการรับประทานอาหาร การสอบถามเส้นทาง การซื้อขายสินค้า และการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารทั่วไป 
 
2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์                                                      3(3-0-6) 

Aesthetics of Visual Art 
ศึกษาเรื่องสุนทรียภาพที่เกี่ยวกับความประทับใจและสะเทือนใจในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ที่เป็นแรง

บันดาลใจในการสร้างผลงานทัศนศิลป์แขนงจิตรกรรม  ประติมากรรม สถาปัตยกรรม  พร้อมทั้งรับรู้องค์ประกอบ
ความงาม  หลักการจัดภาพ  ทฤษฎีการถ่ายทอดของงานทัศนศิลป์ไทย จนเกิดคุณค่าของงานทัศนศิลป์ด้านความงาม
และเรื่องราว โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ในหลักการดูงานทัศนศิลป์เบื้องต้นและน าไปสู่การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์
ตามหลักวิชาการ 
 
2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง                                    3(3-0-6) 
  Aesthetics of Drama 
                     ศึกษาและจ าแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ของความงาม ความหมายของสุนทรียภาพทาง
ศิลปะการแสดง องค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากลความส าคัญของ การรับรู้ ศาสตร์
ต่าง ๆ ของศิลปะการแสดง 
 
2061001 สังคีตนิยม                                                            3(3-0-6) 

Music Appreciation 
ศึกษาองค์ประกอบพ้ืนฐานของดนตรี การผสมดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก คีตลักษณ์ ที่พบเห็น

ทั่วไป คีตกวีที่ส าคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องบางบท  ประวัติดนตรีที่ควรทราบ  
 
2501001 เศรษฐกิจสังคมไทย                                                     3(3-0-6) 

Thai  Social  Economy 
ศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาต่อเศรษฐกิจสังคมไทยในอดีต แนวคิดเบื้องต้น

ของเศรษฐศาสตร์ทางเลือก  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและเหตุผลของการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
สังคมไทยโดยเฉพาะการน าไปประยุกต์ใช้ในกรณีศึกษาของกลุ่มผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
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2501002 ความเป็นธรรมทางสังคมและสันติภาพ                                     3(3-0-6) 

Social Equity and Peace 
ศึกษา กระบวนทัศน์ ทฤษฎีหลักทางสังคม และการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์  โครงสร้างและชนชั้นทาง

สังคม ความเท่าเทียมทางโอกาสและความส าเร็จ ความเหลื่อมล้ าและความขัดแย้งทางสังคม ความยากจนและ
สวัสดิการสังคมการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วมและการเพ่ิมพลังให้ประชาชน เอ็นจีโอ กลุ่มประชาสังคม และ
ขบวนการทางสังคม อการสร้างสรรค์ความเป็นธรรมทางสังคมและสันติภาพ 
 
2501003 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม     3(2-2-5) 

Civils and Social Responsibility 
ศึกษาโดยการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับความส าคัญของความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย การ

มีคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตอาสาและจิตสาธารณะ  การด าเนินชีวิตที่ท าประโยชน์และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยส่วนรวม การมีจิตส านึกรักประเทศชาติ 
 
2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์      3(3-0-6) 

Globalization and Localization  
ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีกระแสหลัก กระแสรอง หรือกระแสทางเลือก ความส าคัญและความสัมพันธ์

ของการศึกษาท้องถิ่นกับโลกาภิวัตน์  ศึกษาท้องถิ่นในมิติทางสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ความเป็นชุมชน 
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในลักษณะ สหวิทยาการ ศึกษากระบวนการโลกาภิวัตน์ 
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีและวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงระหว่างปัจเจกบุคคล ชุมชนท้องถิ่น 
 
2531001 สังคมไทยกับสังคมโลก                    3(3-0-6) 

Thai and Global Society 
ศึกษาประเทศไทยด้านกายภาพและศักยภาพ โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ ลักษณะ

ทั่วไปของวิถีไทย การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย โครงสร้างทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณี เศรษฐกิจ การเมืองการ
ปกครองของประเทศ ตลอดทั้งสภาพปัญหาสังคมและภูมิปัญญาไทย ศึกษาสังคมโลก ความเป็นโลกาภิวัตน์ การจัด
ระเบียบโลกในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง  โดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสังคมโลก 
 
2531002 อาเซียนศึกษา        3(3-0-6) 
  ASEAN Studies 

ประวัติความเป็นมา พัฒนาการประชาคมอาเซียน กลไกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน สภาพสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมกลุ่มประชาคมอาเซียน การวิเคราะห์เหตุปัจจัย ผลประโยชน์และผลกระทบ การ
สังเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกัน และแนวทางการพัฒนา 
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2541001 มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม                                          3(3-0-6) 
Human Being  Community and Environment 
ศึกษาระบบนิเวศ มนุษย์ ชุมชน สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

ประชากรของมนุษย์และความสัมพันธ์ทางพ้ืนที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
ต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้พลังงาน ด้านการเกษตร พร้อมแนวทางการแก้ปัญหาจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน  
 
2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น      3(3-0-6) 

Local Resource Management 
ศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการแบบบูรณาการเชิงระบบ โดยมุ่งใช้ มาตรการทางสังคม 

เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์  ธรรมาภิบาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วม หลักความพอเพียง และเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ เพื่อเน้นความเป็นชุมชนและความยั่งยืน  

 
2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย    3(3-0-6)  

Fundamental to Goverment 
ศึกษาความรู้พื้นฐานและวิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย ระเบียบการบริหารราชการ

แผ่นดิน สถาบันทางการเมืองรัฐธรรมนูญและองค์กรตามรัฐธรรมนูญแนวคิดเก่ียวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการเมืองการปกครองของไทยภายหลังสมัยใหม่ ตลอดจนปัญหา
และแนวโน้มของการเมืองการปกครองของไทยในอนาคต  
 
2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป     3(3-0-6)     

Introduction to Law 
ศึกษาความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะ และชนิดต่างๆ ของกฎหมาย การใช้และ

การยกเลิกกฎหมาย หลักท่ัวไปของกฎหมายแพ่งและอาญา 
 
3541001 การเป็นผู้ประกอบการ       3(3-0-6) 
  Entrepreneurship 

ศึกษาหลักการและแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการ ได้แก่ การจัดการ การบัญชี การเงิน การ
บริหารบุคลากร การบริหารส านักงาน การตลาด ส่วนประสมทางการตลาด การวิเคราะห์และเลือกตลาดเป้าหมาย 
สิ่งแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลทางการตลาด ตลอดจนการหาวิธีการควบคุมทางการตลาดในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการที่ยึด
หลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม  การประเมินตนเองส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ 
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3561001 ภาวะผู้น าและการจัดการสมัยใหม่                  3(3-0-6)  
Leadership   and  Contemporary  Management 
ศึกษาเกี่ยวกับผู้น าและภาวะผู้น า คุณลักษณะและบทบาทหน้าที่ ที่จะมีส่วนช่วยในการเสริมสร้าง

คุณภาพงาน บทบาทและเทคนิคของผู้น าในการท างานเป็นทีม แนวทางและเทคนิค การประยุกต์ใช้วิธีการจัดการ
สมัยใหม่ เช่น การจัดการความรู้ การจัดการคุณภาพ การจัดการที่รับผิดชอบต่อสังคมและการจัดการเปลี่ยนแปลง 
เป็นต้น รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ีอใช้ในการจัดการองค์การ เช่น การวางแผน การตัดสินใจ และการควบคุม 
เป็นต้น ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 
 
3591001 เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6)  

Economics in Daily Life 
แนวคิดและหลักการเบื้องต้น ของระบบเศรษฐกิจ การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคม  เช่น  

กลไกราคา การวางแผนการใช้ทรัพยากร บทบาทของภาครัฐและเอกชนในทางเศรษฐกิจ ศึกษาระบบเศรษฐกิจแบบ
พอเพียงและการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน การจัดท าบัญชีครัวเรือนเพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและเพ่ือเป็น
พ้ืนฐานในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวันภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  
 
3591002 เศรษฐกิจพอเพียง         3(3-0-6)  

Sufficiency Economy 
ศึกษาหลักแนวคิดทฤษฏีของระบบเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนในประเทศไทยโดยแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของ

วัฒนธรรมและสถาบันที่มีต่อระบบสังคมและเศรษฐกิจ  ปัญหาของสังคม และเศรษฐกิจตามแนวคิดระบบทุนนิยมที่
ผ่านมา ศึกษาปรัชญา แนวคิด ทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฏีใหม่และวิธีการน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมระดับ
บุคคล ชุมชน ประเทศชาติเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและมีภูมิคุ้มกัน  การวิเคราะห์ความส าเร็จของกรณีศึกษาที่มี
การน้อมน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้กับเหตุการณ์จริง 
 
4001001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา     3(3-0-6)               
  Science  and  Technology  for  Development 

ศึกษาองค์ประกอบ กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความหมายและวิธีการของ
วิทยาศาสตร์ ความหมายของเทคโนโลยีภูมิปัญญาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของท้องถิ่นและของไทย
ความก้าวหน้าวิทยาการ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยและนานาประเทศ  ความส าคัญและบทบาททาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒนาท้องถิ่น สังคมและประเทศบนพ้ืนฐานของระบบเศรษฐกิจพอเพียง  
  
4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6)                              

Science and Technology for Daily Life 
ศึกษาองค์ประกอบ กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สารเคมีใน 

ชีวิตประจ าวัน สมุนไพร ความรู้พ้ืนฐานทางพันธุ์ศาสตร์ พลังงานที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 
เทคโนโลยีการสื่อสารและทักษะการพัฒนาคุณภาพและสุขภาพจิต 
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4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                         3(3-0-6)   
Conservation Environments and Natural Resources 
ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติต่อมนุษย์และระบบสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์รวมถึงสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาและผลกระทบตลอดจนแนวทางแก้ไขท่ีเกิดข้ึนกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและโลก 
 
4091001 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน       3(3-0-6)                  

Fundamental  Mathematics 
ศึกษาธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์ การให้เหตุผล เซต  ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน  ระบบ

เลขฐาน  จ านวนจริง    
 
4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ      3(3-0-6)  

Mathematics  and  Decision  Making  
ศึกษาเกี่ยวกับตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง 

การวัดการกระจาย ความน่าจะเป็นและทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น ก าหนดการเชิงเส้นฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางด้านสถิติและการตัดสินใจ     
 
4121001 การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส าหรับนักศึกษา    3(2-2-5) 

Computer Skills and Information Technology for Students 
ศึกษาการใช้งานระบบปฏิบัติการเบื้องต้นส าหรับจัดการแฟ้มข้อมูล   การใช้งานโปรแกรม

อรรถประโยชน์เบื้องต้น การใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น  
  
4121002 การประมวลผลค าและการน าเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 

Word  Processing and  Presentation 
 ศึกษาการใช้งานโปรแกรมด้านการประมวลผลค า เพ่ือจัดเก็บแฟ้มข้อมูลเอกสารและเรียกแฟ้มข้อมูลมาแก้ไข 
การก าหนดรูปแบบเอกสาร การสร้างตาราง การค้นหาและการเปลี่ยนแปลงข้อความ ค าสั่งพิเศษในการสั่งพิมพ์ การ
สร้างจดหมายเวียน การประยุกต์ในงานพิมพ์เอกสารต่างๆ การน าเสนองานด้วยโปรแกรมด้านการน าเสนอผลงาน 
จัดท าในรูปแบบข้อความและสื่อประสม เช่น  การแทรกและตกแต่งข้อความ การแทรกและตกแต่งรูปภาพ/รูปวาด 
การแทรกแผนผังองค์กรและแผนภูมิ การแทรกเสียงและภาพเคลื่อนไหว                 การเชื่อมโยง การใส่ลักษณะ
พิเศษให้กับวัตถุและแผ่นงานน าเสนอ 
 
4121004 ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานค านวณและจัดการข้อมูล            3(2-2-5) 

Skills of Spreadsheet  and  Data  Management  Applications 
ศึกษาการท างานด้วยโปรแกรมกระดานค านวณ การใช้สมุดงาน ตกแต่งแผ่นงานและสมุดงาน เทคนิคการจัดรูปแบบ
แผ่นงาน แทรกรูปภาพ แผนผังและวัตถุอ่ืนๆ วาดภาพและปรับแต่งรายละเอียดของวัตถุ เทคนิคแผนภูมิ การค านวณ
โดยใช้สูตร การใช้งานฟังก์ชันต่างๆ เช่น ฟังก์ชัน ด้านการตรวจสอบเงื่อนไข ฟังก์ชันทางสถิติ ฟังก์ชันจัดการข้อมูล
และฟังก์ชันอื่ ๆ เพ่ือสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ 
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4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์      3(2-2-5) 

Website  Design  and  Development 
ศึกษาเครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์  โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  เรียนรู้การ

น าไปประยุกต์ใช้กับระบบงานขององค์กร การสร้างและออกแบบเว็บเพจ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 
5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน       3(2-2-5) 

Agriculture  in  Daily  Life 
  ศึกษาวิวัฒนาการ และความส าคัญของการเกษตร ระบบการเกษตรที่เหมาะสม การผลิตพืช  การ
ผลิตสัตว์  เกษตรอินทรีย์  การเกษตรตามแนวพระราชด าริ  ผลผลิตของการเกษตรและผลิตภัณฑ์ปลอดภัยปัจจัย
สภาพแวดล้อมต่อการผลิตทางการเกษตร การใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ผลกระทบจากการประกอบการเกษตร 
 
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 

Technology  in  Daily Life 
ศึกษาการปฏิบัติงานช่างเบื้องต้น รวมทั้งการติดตั้ง การใช้ การบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเบื้องต้น เช่น 

การออกแบบ การติดตั้งหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน หรือการซ่อมแซมเครื่องใช้ในส านักงานท่ัวไป 
 
5501002 เทคโนโลยีท้องถิ่น       3(3-0-6) 

Local  Technology 
ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยี ภายในชุมชนท้องถิ่น โดยการร่วมมือของท้องถิ่น  เพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหา

ของชุมชนด้วยองค์ความรู้  ยอมรับและคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมถึงการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านเทคโนโลยี 
ภายใต้บริบทและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
 
กลุ่มวิชาแกน 
5701101  ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    3(3-0-6) 
  English for Industrial Technology 
  ศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานด้านอุตสาหกรรมฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารในงานด้านอุตสาหกรรม โดยมุ่งพัฒนาและฝึกฝนทักษะด้านการอ่าน  การเขียน การฟังการพูด และสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรม ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรม  
 
5701201 งานช่างส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม           3(2-2-5) 

Handcraft for Industrial Technology 
ศึกษาหลักการ ความส าคัญของงานช่างอุตสาหกรรม กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการใช้เครื่องมือ 

เครื่องจักรในงานช่างอุตสาหกรรมอย่างถูกวิธีและปลอดภัย  
ปฏิบัติงานด้านฝีมือช่างเบื้องต้น เรียนรู้เครื่องมือในงานช่างอุตสาหกรรมเช่น งานเครื่องจักรกลการ

ผลิต งานโลหะ งานไม้ งานเชื่อม หรืองานไฟฟ้า 
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5701202 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม                3(2-2-5) 
Industrial Safety 
ศึกษาทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ความปลอดภัยในการท างานความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม

ปฏิบัติการบริหารความปลอดภัย ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรมเฉพาะด้าน เช่น สภาพแวดล้อม การวางผัง
โรงงานที่ปลอดภัย การป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรกล ความปลอดภัยในการใช้ปั๊มโลหะ การป้องกันอัคคีภัย 
กฏหมายความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ท างาน 
 
5701301 การเขียนแบบส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    3(2-2-5) 

Drawing for Industrial Technology  
ศึกษามาตรฐานการเขียนแบบสากล มาตราส่วน มาตรฐานการให้ขนาด มาตรฐานตัวอักษร  
ปฏิบัติการเขียนแบบร่าง การเขียนภาพฉาย การเขียนภาพ 3 มิติ  การเขียนภาพเสมือน 

(Perspective) การเขียนภาพตัด(Selection Drawing) กรณีตัวอย่าง การเขียนแบบงานไฟฟ้า การอ่านแบบงาน
ระบบ การเขียนแบบเครื่องกล หรือการเขียนแบบก่อสร้าง ศึกษาและใช้ค าสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบ
เบื้องต้น 

 
5701401 การออกแบบในงานอุตสาหกรรม      3(2-2-5) 

Designing in Industrial Work 
ศึกษาหลักการ กระบวนการออกแบบในงานอุตสาหกรรมตามระบบมาตรฐานสากล วิธีคิด

สร้างสรรค์ การประเมิน การวิเคราะห์ และการพัฒนาแนวคิดในการออกแบบในสถานการณ์จริง ฝึกวิเคราะห์
เปรียบเทียบสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบ  

ปฏิบัติการออกแบบในงานอุตสาหกรรม และการน าเสนอผลงานโดยเน้นความงามและประโยชน์ใช้สอย 
 
5701501 โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                             3(2-2-5) 

Software Application for Industrial Technology 
ศึกษาพ้ืนฐานการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพ่ือพัฒนางานทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ความส าคัญ

ของโปรแกรมส าเร็จรูปกับการท างานปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้านงานส านักงานหรือโปรแกรมส าเร็จรูปเฉพาะ
ทางในงานอุตสาหกรรมเพ่ือสร้างทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 
กลุ่มวิชาบังคับ 
5791401 กลศาสตร์วิศวกรรม       3(3-0-6) 
  Mechanical Engineering 
  หลักการสถิตศาสตร์และกลศาสตร์ของวัสดุ  เวกเตอร์ของแรง  แรงในภาวะสมดุลจุดศูนย์ถ่วง  แรง
เสียดทาน  ความเค้นและความเครียด  กฎสภาพยืดหยุ่นของฮุค  การเสียรูปของวัสดุโครงสร้างเมื่อรับภาระต่าง ๆ 
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5791201     ความแข็งแรงของวัสดุ       3(3-0-6) 
  Strength of Material 
  ศึกษาเรื่องความเค้นและความเครียด  คุณสมบัติทางกลของของแข็ง  ถัง  ความดันผนังบาง  การบิด
และการโก่งตัวของแท่งวัสดุ แรงบิด แรงเค้นในโครงสร้าง แรงเค้นตัด และแรงเค้นเฉือนของคาน แรงเค้นและ
ความเครียดในระนาบ 2 มิติ  สมการของเส้นโค้งยืดหยุ่น  จุดศูนย์กลางแรงเฉื อน  การโก่งงอของคาน  คานเชิง
ประกอบ เสถียรภาพของเสาและการรับแรงอัด 
 
5731601 ทฤษฎีโครงสร้าง        3(3-0-6)   
  Structural Theory  
  ศึกษาหลักการของแรงสถิต  วิเคราะห์โครงสร้างแบบดีเทอร์มิเนท  และอินดีเทอร์มิเนทที่รับน้ าหนัก
คงท่ี    การวิเคราะห์คาน  โครงข้อหมุน และโครงข้อแข็ง การวิเคราะห์โครงหลังคา การเขียนเส้นอิทธิพล การค านวณ
ระยะโก่งของโครงสร้าง และการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 
5791601 ปฐพีกลศาสตร์        3(2-2-5) 
  Soil Mechanics 
  การก าเนิดดิน คุณสมบัติทางกายภาพของดิน การจ าแนกดินทางวิศวกรรม การส ารวจชั้นดิน การ
เจาะและเก็บตัวอย่างดิน และทดสอบในสนาม ความหนาแน่น การบดอัด และการปรับปรุงดิน น้ าใต้ดิน การซึมได้
ของน้ าใต้ดิน ความเครียดในเนื้อดิน ก าลังรับแรงเฉือนของดินและพฤติกรรมการเสียรูปของดิน การอัดตัว และการ
ทรุดตัว ทฤษฎีก าลังรับแรงแบกทานของดิน 
  ปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติและความสามารถในการรับก าลังของดิน 
 
5792401    การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก     3(3-0-6)  
  Timber and Steel Design 
  วิชาบังคับก่อน : 5731601  ทฤษฎีโครงสร้าง      
  คุณสมบัติของวัสดุประเภทไม้และเหล็ก ประมวลข้อบังคับอาคารและมาตรฐานประกอบการ
ออกแบบ การเลือกและการค านวณน้ าหนักบรรทุก ทฤษฎีการออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก ข้อก าหนดในการ
ออกแบบ ลักษณะการวิบัติของโครงสร้างไม้และเหล็ก พฤติกรรมของโครงสร้างภายใต้แรงในแนวแกน แรงดัน แรง
เฉือน และปฏิสัมพันธ์ระหว่างแรงเหล่านี้ การฝึกการค านวณและการออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก การฝึกการ
ค านวณและการออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก  และชิ้นส่วนโครงสร้างที่รับแรงดัด  แรงอัดและแรงดึง  คานเหล็ก
ประกอบ  การออกแบบจุดต่อด้วยสลัก  เกลียวหมุดย้ า  และการเชื่อม  และการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือ
การออกแบบอาคาร 
 
5793402    การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก      3(3-0-6)  
  Reinforced Concrete Design 
  วิชาบังคับก่อน : 5731601 ทฤษฎีโครงสร้าง      3(3-0-6) 
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  คุณสมบัติของวัสดุประเภทคอนกรีตและเหล็กเสริมคอนกรีต ประมวลข้อบังคับอาคารและมาตรฐาน
ประกอบการออกแบบ การเลือกและการค านวณน้ าหนักบรรทุก ทฤษฎีการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ข้อก าหนดในการออกแบบ ลักษณะการวิบัติของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก พฤติกรรมของโครงสร้างภายใต้แรงใน
แนวแกน แรงดัน แรงเฉือน และปฏิสัมพันธ์ระหว่างแรงเหล่านี้ การฝึกการค านวณและการออกแบบโครงสร้าง
คอนกรีตเสริม  โดยใช้วิธี Working Stress Design และ Ultimate Strength Design  และการประยุกต์ใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป เพื่อการออกแบบอาคาร 
 
5793601 วิศวกรรมส ารวจส าหรับการก่อสร้าง 1     3(2-2-5)  
  Surveying Engineering for Construction 1 
  ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการส ารวจและการท าระดับ  ทฤษฎีและการใช้เครื่องส ารวจ  หลักการ
และการประยุกต์ใช้กล้องวัดมุมความผิดพลาดและการปรับแก้เนื่องจากงานส ารวจ  การวัดระยะทาง การวัดระดับ มุม
และทิศทางความคลาดเคลื่อนและชั้นงานในการส ารวจ  การปรับแก้ข้อมูล  โครงข่ายสามเหลี่ยม  การหาแอซิมุทและ
ระบบพิกัดทางราบของงานวงรอบ  การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน  
  ปฏิบัติการหาระยะทางในแนวราบด้วยเทปทั้งแบบที่ใช้งานทั่วไป  และการหาระยะทางในแนวดิ่ง  
การท าวงรอบควบคุมทางดิ่ง  การท าระดับตามแนวยาว  การท าระดับตาม การหามุมและการน าไปใช้  การวัดค่ามุม
ดิ่ง  การวัดค่ามุมราบ  การวัดค่ามุมราบแบบมีทิศทาง  การวัดค่ามุมราบแบบวัดซ้ า การวัดค่ามุมราบแบบวัดซ้ ารอบ
จุด  การท าวงรอบควบคุมทางราบศึกษาการวัดในสนามเชิงวิศวกรรมและการสังเกต 
 
 
5731702 เทคโนโลยีคอนกรีตปฏิบัติการ      3(2-2-5) 
  Concrete Technology and Laboratory  
  คุณสมบัติของคอนกรีต ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ วัสดุมวลรวม น้ าและสารผสมเพ่ิม การออกแบบ
ส่วนผสม การผสม การล าเลียง การเท การท าให้แน่น การบ่ม แบบหล่อคอนกรีต คุณสมบัติคอนกรีตสด คุณสมบัติ
คอนกรีตที่แข็งตัวแล้วด้านก าลังและความทนทาน คอนกรีตชนิดพิเศษ การตรวจสอบและรายงานผล การควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานงานคอนกรีต  

ปฏิบัติการทดสอบ คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ มวลรวมละเอียด มวลรวมหยาบ 
สัดส่วนคละ การทดสอบคุณสมบัติของซีเมนต์เพสท์มอร์ต้า คอนกรีตสด การทดสอบก าลังด้านต่างๆของคอนกรีตที่
แข็งตัวแล้ว การทดสอบโครงสร้างจริง การทดสอบแบบไม่ท าลาย 

 
5793703     เทคโนโลยีการทดสอบวัสดุก่อสร้าง      3(2-2-5)   
  Construction Materials Testing Technology 
  ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ศึกษาทฤษฎี และพฤติกรรมการรับแรงของวัสดุ
โครงสร้างประเภทไม้ เหล็ก และคอนกรีตเสริมเหล็ก ศึกษาวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติ วิธีการทดสอบแบบท าลายและ
ไม่ท าลาย การสุ่มตัวอย่างวัสดุ เพ่ือน ามาทดสอบในการรับแรงอัด แรงดึง แรงตัด แรงเฉือน แรงบิด และแรงยึดเหนี่ยว 
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  ปฏิบัติการการทดสอบวัสดุก่อสร้างแบบท าลายและไม่ท าลายวัสดุประเภทไม้ เหล็ก และคอนกรี ต
เสริมเหล็ก 
 
5731701     เทคโนโลยีก่อสร้าง        3(2-2-5)  
  Construction Technology 
  ศึกษาเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือ และเครื่องจักรกลในงานก่อสร้าง เทคนิคการก่อสร้าง
ตามล าดับขั้น แนวคิดเรื่องการก่อสร้าง การส ารวจปัญหาทางด้านเทคนิคและเทคโนโลยีในการท า งานก่อสร้าง 
เทคโนโลยีการก่อสร้างพ้ืนฐานส าหรับการแก้ปัญหาในงานก่อสร้าง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารสูงและ
งานถนน และการศึกษาดูงานหรือฝึกปฏิบัติหรือฝึกฝีมืองานก่อสร้าง 
 
5791501    มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม      3(2-2-5) 
  Architecture Design Fundamentals  
  ศึกษาความต้องการของมนุษย์ที่มีผลต่อการออกแบบสถาปัตยกรรม ศึกษาแนวคิดในการออกแบบ
สถาปัตยกรรมขั้นมูลฐาน สัดส่วนมนุษย์ พฤติกรรมมนุษย์ การเคลื่อนไหวทางแนวราบและแนวตั้ง การออกแบบที่ว่าง
เพ่ือการใช้สอย การน าเสนองานปฏิบัติการท าหุ่นจ าลองเบื้องต้น 
  ปฏิบัติการออกแบบและเขียนแบบร่างลายเส้นหรือแบบจริง 
 
5792502   เขียนแบบเทคโนโลยีก่อสร้าง 1      3(2-2-5) 
  Technology Construction Drawing 1 
  วิชาบังคับก่อน : 5791501 มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม    3(2-2-5) 
  ปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมขั้นมูลฐาน ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของที่ว่าง 
รูปทรง ประโยชน์ใช้สอย โดยใช้สัดส่วนและพฤติกรรมของมมนุษย์ในการออกแบบ เน้นหลักการจัดผังบริเวณให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมเขตร้อน และจัดท าโปรแกรม (Architectural Design and Programming) อาคารพัก
อาศัยขนาดเล็ก โดยพิจารณาการใช้โครงสร้าง วัสดุประกอบอาคารและระบบอาคารที่เหมาะสม  
 
5792503    เขียนแบบเทคโนโลยีก่อสร้าง 2      3(2-2-5)  
  Technology Construction Drawing 2 
  วิชาบังคับก่อน : 5792502 เขียนแบบเทคโนโลยีก่อสร้าง 1     3(2-2-5) 
  ปฏิบัติงานเขียนแบบรายละเอียดทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม อาคารพักอาศัยขนาดใหญ่ พื้นที่
อาคารไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร โครงสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างเหล็ก โครงสร้างไม้ และระบบสุขาภิบาล 
และไฟฟ้า  โดยผู้เรียนต้องน าเสนอแบบรายละเอียดเพื่อก่อสร้างเพ่ือยื่นขออนุญาตปลูกสร้าง 
 
5792504     เขียนแบบเทคโนโลยีก่อสร้าง 3      3(2-2-5) 
  Technology Construction Drawing 3 

วิชาบังคับก่อน : 5792503  เขียนแบบเทคโนโลยีก่อสร้าง 2    3(2-2-5) 
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  ปฏิบัติงานเขียนแบบรายละเอียดทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม อาคารสาธารณะ พื้นที่อาคารไม่
เกิน 2,000 ตารางเมตร โครงสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างเหล็ก และระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับ
อากาศ ระบบสื่อสารสนเทศ โดยผู้ เรียนใช้โปรแกรมช่วยเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ นักศึกษาน าเสนอแบบ
รายละเอียดเพื่อก่อสร้างเพ่ือยื่นขออนุญาตปลูกสร้าง  
 
5792505     เขียนแบบเทคโนโลยีก่อสร้าง 4      3(2-2-5) 
  Technology Construction Drawing 4 

วิชาบังคับก่อน : 5792504  เขียนแบบเทคโนโลยีก่อสร้าง 3     3(2-2-5) 
  เขียนแบบรายละเอียดทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม อาคารสาธารณะขนาดใหญ่ พื้นที่อาคารไม่
เกิน 4,000 ตารางเมตร โครงสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างเหล็ก และระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับ
อากาศ ระบบเครื่องกล ระบบสื่อสารสนเทศ โดยผู้เรียนใช้โปรแกรมช่วยเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ นักศึกษาน าเสนอ
แบบรายละเอียดเพื่อก่อสร้างเพ่ือยื่นขออนุญาตปลูกสร้าง   
 
5793301     เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1       3(2-2-5)  
  Computer Graphics in Technology Construction Drawing 1 
  ปฏิบัติงานเขียนแบบรายละเอียดทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ 
อาคารบ้านพักอาศัยขนาดเล็ก 
 
5791801  ภาษาอังกฤษส าหรับการบริหารงานก่อสร้าง     3(3-0-6) 
  English for Construction Management 
  ศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานบริหารงานก่อสร้าง ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารในงานบริหารงานก่อสร้าง โดยมุ่งพัฒนาและฝึกฝนทักษะด้านการอ่าน  การเขียน การฟังการพูด และ
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานก่อสร้าง 
 
5793806     รายการก่อสร้าง สัญญา และการประมาณราคา    3(2-2-5) 
  Specification Contracts and Estimating 
  ศึกษารูปแบบสัญญา รูปแบบรายการ รายงานประกอบแบบ การจัดท าเอกสารเพ่ือการประมูล การ
ประกวดราคา การจัดท าปริมาณวัสดุ หลักเกณฑ์การประมาณราคาค่าก่อสร้างตามระเบียบราชการ 
  ปฏิบัติการประมาณราคางานก่อสร้าง ฝึกปฏิบัติการเขียนรายการประกอบแบบและสัญญาว่าจ้าง 
 
5732302    การวางแผนและการควบคุมงานก่อสร้าง     3(3-0-6) 
  Planning and Supervision for Construction  
           วิชาบังคับก่อน : 5731701 เทคโนโลยีก่อสร้าง      3(2-2-5) 
  ศึกษาความหมายและประเภทของงานก่อสร้าง การวางแผนและเตรียมสถานที่ก่อสร้าง การจัดหา 
การจัดเก็บและการควบคุมการใช้วัสดุก่อสร้าง ประเภท การเลือกใช้ การเตรียมการเพ่ือการน าเครื่องมือและ
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เครื่องจักรมาใช้ในงานก่อสร้าง  การจัดงานแก่เครื่องมือและเครื่องจักร และการจัดเก็บและการบ ารุงรักษา ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมงาน คุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ควบคุมงาน และกรณีศึกษากระบวนการ
และเทคนิคในการควบคุมงานตามล าดับขั้นตอนงานก่อสร้าง 
 
5793807    การจัดและบริหารโครงการก่อสร้าง      3(3-0-6)    
  Construction Project Management 

วิชาบังคับก่อน : 5732302  การวางแผนและการควบคุมงานก่อสร้าง   3(3-0-6) 
  ศึกษาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมก่อสร้างและกระบวนการบริหารงานก่อสร้างแบบโครงการ โดยมี
สาระส าคัญเกี่ยวกับ การก าหนดและการจัดตั้งโครงการก่อสร้าง การออกแบบเพ่ือการก่อสร้างอย่างยั่งยืน การจัด
โครงสร้างองค์กรในงานก่อสร้าง การน าของผู้บริหารโครงการก่อสร้าง การวางแผนงานก่อสร้ าง การแตกโครงสร้าง
งาน การก าหนดตารางเวลาแบบโครงข่ายและไม่ใช่โครงข่าย การบริหารทุน เวลา และคุณภาพอย่างเหมาะสม การน า
มาตรฐานคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง และกลยุทธ์แบบลีนมาประยุกต์ใช้ในบริหารโครงการก่อสร้าง แนวทางการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานก่อสร้าง การท ารายงานการก่อสร้าง การส่งมอบและการปิดโครงการก่อสร้าง เป็นต้น 
โดยการน าเอาหลักการและทฤษฎีการบริหารมาประยุกต์ใช้ 
 
5793901     ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับเทคโนโลยีก่อสร้าง          3(3-0-6) 
  Research Methods for Construction Technology 
  ศึกษาประเภทและโครงสร้างของงานวิจัย ระเบียบวิจัยเบื้องต้นเพ่ือการประยุกต์ใช้ในการท างาน
ค้นคว้าพิเศษ เช่น การพัฒนาหัวข้อและปัญหาการวิจัย ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวแปร การศึกษาเอกสารและการจัดท า
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การนิยามศัพท์ การออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล 
และการจัดท ารายงานผล เป็นต้น  
      ปฏิบัติการพัฒนาปัญหาในงานก่อสร้างเพ่ือจัดท างานค้นคว้าพิเศษ และการจัดท าโครงร่าง
งานค้นคว้าพิเศษเทคโนโลยีก่อสร้าง พร้อมการน าเสนอ 
  
5794902     งานค้นคว้าพิเศษด้านเทคโนโลยีก่อสร้าง     3(2-2-5)         
  Individual Study in Construction Technology 
  ศึกษาค้นคว้าเพ่ือพัฒนางานค้นคว้าพิเศษทางด้านเทคโนโลยีก่อสร้างตามที่ผู้เรียนสนใจและความ
ถนัดเป็นพิเศษ อาจจะท าเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล โดยการอนุมัติและแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษางานค้นคว้าพิเศษ 

ปฏิบัติงานงานค้นคว้าพิเศษทางด้านเทคโนโลยีก่อสร้างตามท่ีได้รับการอนุมัติ 
 
5794903     สัมมนาด้านเทคโนโลยีก่อสร้าง      3(2-2-5)                                  
           Seminar in Construction Technology 
  ศึกษาความรู้ระบบทฤษฎีหลักการสัมมนา กระบวนการจัดสัมมนา และถอดองค์ความรู้  

ปฏิบัติการสัมมนาปัญหาทางเทคโนโลยีการก่อสร้าง 
 



61 

 

กลุ่มวิชาเอกเลือก 
5732402     อุปกรณ์อาคาร        3(3-0-6)   
  Building Equipment   
  ศึกษาเรื่องการใช้  การบ ารุงรักษาและการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ และงานระบบภายในอาคาร เช่น 
ประตูหน้าต่าง  ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง  ตู้ MBT การค านวณหลอดและดวงโคม  ระบบระบายอากาศภายในอาคาร 
ระบบปรับอากาศภายในอาคาร  ระบบโทรศัพท์  ระบบดับเพลิง ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบป้องกันความปลอดภัยใน
อาคารแบบต่าง ๆ และระบบการขนส่งภายในอาคาร เช่น ลิฟท์ และบันไดเลื่อน ประตูเลื่อนอัตโนมัติ 
 
5734101     การตรวจงานก่อสร้าง                               3(3-0-6) 
  Subject Name Supervision and Inspection   
  ศึกษาบทบาทและคุณสมบัติของผู้ควบคุมงาน ผู้ตรวจงาน สถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง 
โดยการตรวจงานให้เป็นไปตามรูปแบบรายละเอียดการก่อสร้าง และหลักการก่อสร้างที่เกี่ยวกับงานคอนกรีต 
คอนกรีตเสริมเหล็ก งานไม้ โครงไม้และโครงเหล็ก การท ารายงานการก่อสร้าง รายงานผลการทดสอบวัสดุและอ่ืน ๆ 
ความปลอดภัยของอาคารตามหลักวิศวกรรมและความงามตามหลักของสถาปัตยกรรม 
  
5791702     วิศวกรรมความปลอดภัยในงานก่อสร้าง     3(2-2-5) 
  Safety Engineering in Construction 
  ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีด้านความปลอดภัย หลักการขั้นพ้ืนฐานทางวิศวกรรมป้องกันอุบัติเหตุ การ
วิเคราะห์สาเหตุและความเสี่ยงทางด้านอุบัติภัยในสถานที่ก่อสร้าง การบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 31000 : 
2009 มาตรฐานในการจัดการระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.18001: 2554 
และการประยุกต์มาตรฐานดังกล่าวเพ่ือการวางแผนและการก าหนดมาตรการเพ่ือความปลอดภัย ในสถานที่ก่อสร้าง 
และแนวทางการบริหารบุคลากรเพื่อความปลอดภัย 
  ปฏิบัติการใช้หรือการออกแบบอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ 
 
5791802     วัสดุวิศวกรรมในงานก่อสร้าง      3(3-0-6)   
  Material Engineering for Construction   
  ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ชนิด กระบวนการผลิต การใช้ประโยชน์ คุณสมบัติ โครงสร้าง และ
การประยุกต์ใช้ในงานทางวิศวกรรม ของวัสดุวิศวกรรมทั้งประเภทโลหะและอโลหะ 
 
5791803     การส ารวจปริมาณส าหรับงานก่อสร้าง     3(2-2-5) 
  Quantity Survey for Construction 
  ศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการสั่งซื้อสั่งจ้าง การขนส่ง การจัดซื้อล่วงหน้า ค่าเสื่อมราคา การจัดเก็บทั้ง
ภายนอกและภายใน แหล่งผู้ผลิตสินค้า การตรวจสอบคุณสมบัติคุณภาพ การวิเคราะห์ การตัดสินใจการเลือกใช้ การ
บริหารสถานที่จัดเก็บ และการตรวจสอบสินค้าคงเหลือ จ านวนและปริมาณท่ีสัมพันธ์กับการใช้งาน  
  ปฏิบัติการส ารวจปริมาณในภาคสนาม 
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5792202    เทคโนโลยีการก่อสร้างกลุ่มเมืองมรดกโลกไทย    3(2-2-5) 
  Construction Technology Thai Heritage Group 
  ศึกษาประวัติศาสตร์ทางศิลปะสถาปัตยกรรม อยุทธยา สุโขทัย ศรีสัชนาลัย ก าแพงเพชร และเมือง
บริวารร่วมสมัย ถึงรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ที่เชื่องโยงถึงกัน 
  ปฏิบัติโครงงานศึกษารูปแบบทางสถาปัตยกรรมและเทคนิคการก่อสร้างจากแหล่งโบราณสถานที่
หลงเหลืออยู่ในกลุ่มเมืองมรดกโลก 
 
5792805     กฎหมายส าหรับการบริหารงานก่อสร้าง     3(3-0-6)   
  Law for Construction Management 
  ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างอาคาร อันได้แก่ พระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร 
พระราชบัญญัติแรงงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม แรงงานสัมพันธ์ กฎกระทรวงต่างๆ เป็นต้น โดยชี้ให้เห็น
เห็นถึงผลกระทบดังกล่าวต่อการก่อสร้างอาคาร รวมทั้งการศึกษาเปรียบเทียบงานก่อสร้างอาคารในชุมชนกับ
บทบัญญัติทางกฎหมาย 
 
5793203    ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมในกลุ่มอาเซียน     3(3-0-6)  
  History of Asian Architecture 
  ศึกษาประวัติศาสตร์และรูปแบบทางศิลปะสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนา ในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน ได้แก่ สถาปัตยกรรมขอม ,พม่า ,ลาว จามปา,หมู่เกาะชวา 
 
5793204    การออกแบบผังเมือง       3(2-2-5)  
  Urban Design 
  ศึกษากระบวนการวางผังเมือง ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ ผังเมืองจังหวัด ปัญหาและแนวทาง
แก้ปัญหาในการพัฒนาเมืองขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรอบและบริบทของชุมชนเมือง ภูมิทัศน์เมือง โดย
ศึกษาองค์ประกอบที่ส าคัญได้แก่ นโยบาย ข้อกฎหมาย ระบบคมนาคมขนส่ง ตลอดจนแนวทางการจัดวางระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
  ปฏิบัติการออกแบบผังเมืองเบื้องต้น 
 
5793302    เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 2       3(2-2-5)  
  Computer Graphics in Technology Construction Drawing 2 
  วิชาบังคับก่อน : 5793301เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์  1    3(2-2-5) 
  ปฏิบัติงานเขียนแบบทางสถาปัตยกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ  และการตกแต่งแบบใน
การน าเสนอผลงานออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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5793602    วิศวกรรมส ารวจเพื่อการก่อสร้าง 2      3(2-2-5)  
  Surveying Engineering for Construction 2 

วิชาบังคับก่อน : 5793601  วิศวกรรมส ารวจส าหรับการก่อสร้าง 1    3(2-2-5)  
  ศึกษาด้านการส ารวจรังวัด ในงานแผนที่ต่างๆและการค านวณพิกัดพ้ืนที่ และงานทางชลประทาน 
งานทาง  
  ปฏิบัติด้านการส ารวจรังวัดเพ่ือการออกแบบและในการก่อสร้าง เช่น งานแผนที่ต่างๆและการ
ค านวณพิกัดพ้ืนที่ และงานทางชลประทาน งานทาง  
 
5793704     เทคโนโลยีอาคารและสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 
  Building Technology and Environment 
  เป็นการศึกษาเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสภาวะน่า
สบาย ซี่งเกิดจากความรู้สึกร้อนหนาวของผู้อยู่อาศัยหรือผู้ใช้อาคาร มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถบ่งชี้เหตุปัจจัยที่เกี่ยวกับ
สภาวะน่าสบาย อันรวมถึงปัจจัยที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารและภายในอาคาร การถ่ายเทความร้อนสู่ตัว
อาคาร ในการดูดซับความร้อนของอาคาร การป้องกันความร้อนจากภายนอก การควบคุมการเพ่ิมความร้อนในอาคาร 
ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยเหล่านี้กับการออกแบบสถาปัตยกรรม 
 
5793808     ภูมิสถาปัตยกรรม       3(2-2-5)  
  Landscape Architecture  
  ศึกษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในด้านภูมิทัศน์ที่มีความสัมพันธ์ต่องานของสถาปัตยกรรม และการวางผัง
บริเวณ โดยค านึงถึงสภาพแวดล้อมของชุมชน ลักษณะภูมิประเทศ และนิเวศวิทยา พันธุ์พืช พันธุ์ไม้ประดับ และภูมิ
สถาปัตยกรรมที่เหมาะสมกับเมืองมรดกโลกจังหวัดก าแพงเพชร 
  
5793809    การตรวจสอบอาคารและการซ่อมบ ารุง                3(2-2-5) 
  Building Assessment and Maintenance 

วิชาบังคับก่อน : 5731701 เทคโนโลยีก่อสร้าง     3(2-2-5) 
5792401 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก   3(3-0-6) 
5793402 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหลก็   3(3-0-6) 

  ศึกษาถึงสาเหตุและลักษณะความเสียหายของอาคาร หลักการการตรวจสอบความม่ันคงแข็งแรงของ
อาคาร การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร การตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ของอาคารเพ่ืออพยพผู้ใช้อาคาร หน้าที่ของผู้ตรวจสอบอาคารตามที่กฎหมายก าหนดกฎหมาย หลักเกณฑ์การ
ตรวจสอบอาคาร รายงานการตรวจสอบอาคาร และแนวทางการซ่อมบ ารุงอาคาร  
  ปฏิบัติเกี่ยวกับการส ารวจและตรวจสอบอาคารในท้องถิ่น 
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5791301  สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น                         3(2-2-5)         
              Vernacular Architecture 

ศึกษาภูมิปัญญาพ้ืนถิ่นที่มาจากลักษณะภูมิศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีความเชื่อท้้องถิ่น การ
ด ารงชีวิต การยังชีพ ที่ท าให้เกิดลักษณะสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นนั้น และลักษณะการสร้างเครื่องมือยังชีพของแต่ละ
ท้องถิ่นและแผนผังชุมชน 
 
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  
5794811    การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีก่อสร้าง        1(90) 

Preparation of Training Experience 
  จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้าน
เทคโนโลยีก่อสร้าง เพ่ือให้รับทราบลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตน ให้ความรู้ ทักษะ เจต
คติ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ 
 
5794812     การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีก่อสร้าง    5(450) 
  Field Experience 
  วิชาบังคับก่อน : 5794811 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีก่อสร้าง 1(90) 
เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความรู้ มีประสบการณ์การท างานในวิชาชีพ รับทราบถึงอุปสรรค ปัญหาของการท างานในวิชาชีพ 
ฝึกการวิเคราะห์ การแก้ปัญหาเพ่ือเป็นประสบการณ์ในการประกอบอาชีพก่อนจบการศึกษา  จึงมีแนวทางให้
นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้านเทคโนโลยีก่อสร้าง 
 
5794813  สหกิจศึกษา        6(540) 

    (Co-operative Education) 
วิชาบังคับก่อน : มีหน่วยกิตสะสมและคะแนนเฉลี่ยสะสมเป็นไปตามระเบียบสหกิจศึกษา 
การศึกษาร่วมระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ เพ่ือเชื่อมโยงการเรียนรู้ในห้องเรียนกับ

ประสบการณ์จากงานจริง โดยนักศึกษาจะได้ใช้ประสบการณ์ที่ได้มาปรับปรุงตนเองให้เป็นนักเทคโนโลยีที่สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น อันจะน าไปสู่แนวความคิดและความสามารถเชิงปฏิบัติได้อย่างแท้จริงและสามารถน าองค์ความรู้ไปสู่การพัฒนา
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมการก่อสร้าง นักศึกษาจะต้องเข้าปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการในต าแหน่งผู้ช่วยวิศวกรหรือผู้ช่วยสถาปนิกในลักษณะพนักงานภายใต้การก ากับดูแลอย่างใกล้ชิดจาก
พนักงานหรือวิศวกรของสถานประกอบการ 
 

 
 
 
 

 



65 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ. ๒๕๕๔ 
---------------------------------------- 

  โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดบัอุดมศกึษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึง
อาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔" 
  ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับระเบียบ ค าสั่ง และประกาศ อื่นใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
  ข้อ ๕ ในข้อบังคับนี ้
   “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  ข้อ ๕. ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยโดยจัดการเรียนการ
สอนในระบบทวิภาคที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ใดๆ ที่เป็นหลักสูตรอิสระระยะสั้น ในภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ระยะเวลาศึกษาให้เป็นไปตามเง่ือนไขของ
หลักสูตรนั้นๆ  
  มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าแปดสัปดาห์ด้วยก็ได้ โดยจัด
ให้มีการเรียนการสอนครบตามจ านวนช่ัวโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติส าหรับรายวิชานั้นๆ ภายในระยะเวลาศึกษาส าหรับภาค
การศึกษาฤดูร้อน 
  ข้อ ๖. ผู้ที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะต้อง ส าเร็จการศึกษาช้ันมั ธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเว้นแต่
หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่
เทียบเท่าและต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ข้อ ๗.การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการโดยการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ข้อ ๘. นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติที่จัดการเรียนการสอนในเวลาราชการ หรือท้ังในและ
นอกเวลาราชการ  หรือการศึกษาภาคพิเศษซึ่งจัดเฉพาะนอกเวลาราชการก็ได้ 
  ข้อ ๙. นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอยกเว้นการเรียนรายวิชา หรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา โดยน า
ประสบการณ์ หรือผลการเรียนรายวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรองมาขอยกเว้นหรือเทียบโอน
หน่วยกิตรายวิชา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยก็ได้ 
  ข้อ ๑๐. มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรีสองปริญญาตามแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบ
ระดับปริญญาตรีสองปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการได้   
  ข้อ ๑๑. โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาการคิดเทียบจ านวนช่ัวโมงเรียนเป็นค่าหน่วยกิต การก าหนดหน่วยกิตรวมและ
ระยะเวลาของหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด 
  ข้อ ๑๒. มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา เพื่อท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าแนวทางการศึกษา และการ
ลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา 
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  ข้อ ๑๓. การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิตและไม่เกิน ๒๒ หน่วย
กิตส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต 
  ในกรณีที่มีความจ าเป็น อธิการบดีอาจพิจารณาอนุญาตยกเว้น ให้นักศึกษาลงทะเบี ยนเรียนตามเกณฑ์ที่แตกต่างไปจากที่
ก าหนดในวรรคหนึ่งก็ได้  
  ข้อ ๑๔. การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ พร้อมทั้งยื่นหลักฐานการลงทะเบียนเรียนต่อ
มหาวิทยาลัยแล้ว 
  ข้อ ๑๕. ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุญาตให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา แก่นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา ด้วยเหตุไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและไม่ได้รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาก็ได้  
  ข้อ ๑๖. อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาที่ตนสอน  
  ข้อ ๑๗. ในกรณีที่รายวิชาเดียวกันมีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนร่วมกันจัดท ารายละเอียดของรายวิชาและ
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชานั้น 
  ข้อ ๑๘. ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการท าหน้าที่ ก ากับ และควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาใน
สาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนจัดท ารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา และรายงานผลการด าเนินการของการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย 
  ข้อ ๑๙. ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพการสอน 
  ข้อ ๒๐. การวัดและประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  ข้อ ๒๑. ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยช้ีขาดในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
 
 
 

  ประกาศ ณ วันท่ี   ๒๗  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 

  เกษม จันทร์แก้ว 
  (ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 

  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีพ.ศ. ๒๕๔๘ 

-------------------------- 
  โดยที่เป็นการสมควรให้มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาในระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรีเพื่อก ากับมาตรฐานเชิงคุณภาพในการด าเนินการประเมินผลการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของ
มหาวิทยาลัยจึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ออกข้อบังคับว่าด้วย
การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑. ข้อบังคับเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘” 
  ข้อ ๒. บรรดาข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใด ในส่วนท่ีขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
  ข้อ ๓. ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส าหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย ท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
  ข้อ ๔. ในข้อบังคับนี ้
   “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “สภา” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า หน่วยงานในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ท าหน้าที่ประมวลผล
การเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษา 
   “อธิการบดี”หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “ภาคเรียนถัดไป”หมายความว่า ภาคเรียนท่ีถัดจากภาคเรียนท่ีนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชานั้นไว้ 
   “นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ โครงการ
จัดการศึกษาเพื่อปวงชนหรือนักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการอื่นท่ีไม่ใช่นักศึกษาภาคปกติ 
  ข้อ ๕. ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องท าตลอดภาคเรยีนอย่างสม่ าเสมอด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกตพฤติกรรม  เพ่ือทราบความก้าวหน้าในการเรยีน โดยมีสดัส่วน
คะแนนระหวา่งภาคร้อยละ 30 ถึง 70 และต้องมีการสอบปลายภาคเรียนด้วย เว้นแตร่ายวิชาที่ก าหนดให้ประเมินลักษณะอื่น ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
  ผลการประเมินเป็นรายวิชาใหผ้่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี การอนุมัตผิลเป็นอ านาจของอธิการบดี
หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 
  ข้อ ๖. ให้การประเมินผลการเรยีนรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรมี 2 ระบบดังนี้ 
   ๖.๑  ส าหรับรายวิชามาตรฐานท่ีหลักสตูรก าหนด ให้ประเมินผลการเรียนในระบบค่าระดับคะแนนแบ่งเป็น 8 ระดับ ตาม
สัญลักษณ์และความหมายที่ก าหนด ดังต่อไปนี ้

 
ระดับคะแนน  ความหมายของผลการเรียน  ค่าระดับคะแนน 

    A     ดีเยี่ยม (Excellent)    4.0 
    B+     ดีมาก (Very Good)    3.5 
    B     ด ี(Good)      3.0 
    C+     ดีพอใช้ (Fair Good)    2.5 
    C     พอใช้ (Fair)     2.0 
    D+     อ่อน (Poor)     1.5 
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    D     อ่อนมาก (Very Poor)    1.0  
    E     ตก (Fail)      0.0 
  ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนนเป็น “E” ในรายวิชาใด ต้อง
ลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้นรายวิชาที่เป็นวิชาเลือก ให้ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอื่นที่อยู่ในกลุ่ม
เดียวกันแทนได้ 
  ส าหรับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผลการประเมินท่ีมีค่าระดับคะแนนต่ ากว่า 
“C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ ในกรณีนี้ ถ้าได้รับการประเมินรายวิชาดังกล่าวต่ ากว่า “C” เป็นครั้งที่
สองให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
   ๖.๒ ส าหรับรายวิชาที่หลักสูตร หรือสภาก าหนดให้เรียนเพิ่มเติมตามข้อก าหนดเฉพาะ โดยไม่คิดค่าระดับคะแนน ให้
ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้ 
   ระดับการประเมิน     ผลการเรียน 
   PD (Pass with Distinction)  ผ่านดีเยี่ยม 
   P (Pass)       ผ่าน 
   F (Fail)        ไม่ผ่าน 
  ในระบบนี้ รายวิชาที่ได้ผลการเรียน “F” นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ 
  ข้อ ๗. ให้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ ในการบันทึกผลการเรียนในกรณีอื่นๆ ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน 
  สัญลักษณ ์ความหมาย และการใช้ 
  Au (Audit) ใช้บันทึกผลการเรียนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อร่วมฟังโดยไม่นับหน่วยกิตและมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์
การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอน ก าหนด 
  W (Withdraw) ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
   (๑) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนเมื่อพ้นก าหนด 15 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน 
   (๒) นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรียนหลังจากที่ลงทะเบียนในภาคเรียนนั้นแล้ว และได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้น ก่อน
ก าหนดสอบภาคปลายไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์ 
   (๓) นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อร่วมฟัง(Audit) โดยไม่นับหน่วยกิต และผลการศึกษาวิชานั้นไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
  I (Incomplete) ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
   (๑) เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียน ซึ่งนักศึกษาจะต้องขอรับการประเมินเป็นค่าระดับคะแนนให้
เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป 
   (๒) เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิ์สอบปลายภาค แต่ขาดสอบและได้ยื่นค าร้อง  ขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ซึ่ง
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  พิจารณาอนุญาตให้สอบในรายวิชาท่ีขาดสอบนั้นได้ 
  การให้ “I” แก่นักศึกษาคนใด อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่งบันทึกรายละเอียดคะแนนเก็บทั้งหมดในภาคการศึกษา พร้อมระบุ
เหตุผลประกอบการส่งผลการเรียนด้วย 
  ข้อ ๘. กรณีที่นักศึกษาที่ขอปรับค่าระดับคะแนนรายวิชาที่ได้ “I” ท างานไม่เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด ให้อาจารย์ผู้สอนท าการ
ประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว โดยให้ผลงานที่ค้างอยู่เป็น”ศูนย์” และในกรณีที่ไม่มีการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนใน
ภาคเรียนถัดไป ให้งานทะเบียนและประมวลผล ปรับผลการเรียนรายวิชาท่ีได้ “I” นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ ๙. ทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ต้องได้รับการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอน และก าหนดค่าระดับคะแนน 
หรือสัญลักษณ์ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ รายวิชาใดที่อาจารย์ผู้สอนไม่รายงานผลการประเมินเป็นค่าระดับคะแนน โดยไม่ระบุ
สัญลักษณ์อื่นใด และมิใช่รายวิชาที่นักศึกษาถอนการลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียนรายวิชานั้นเป็น 
“E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
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  ข้อ ๑๐. ให้ใช้สัญลักษณ์ P ตามข้อ ๖.๒ ส าหรับบันทึกผลการประเมินส าหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน ตามระเบียบ
เกี่ยวกับการยกเว้นการเรียน  
  ข้อ ๑๑. กรณีนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับอนุปรญิญาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย สถาบันราชภัฏ หรือหลักสูตรที่อนุมัติ
โดยสภาการฝึกหัดครู เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)จะลงทะเบียนรายวิชาซ้ าหรือรายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาที่
เคยศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้และให้เว้นการนับหน่วยกิตเพื่อพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ ยกเว้น
เป็นรายวิชาที่เคยสอบได้มาแล้วนับตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาถึงวันเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) เกิน 
5 ป ี
  ข้อ ๑๒. การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคเรียนและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่
ปัดเศษ 
  ๑๒.๑ กรณีสอบตกรายวิชาบังคับและต้องเรียนซ้ า ให้นับรวมหน่วยกิตที่สอบตกเป็นตัวหารด้วย 
   ๑๒.๑ กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบไดแ้ล้ว หรือเรียนรายวิชาท่ีเป็นวิชาเทียบเท่าตามที่หลักสูตร
ก าหนดให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะวิชาที่ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น 
  ข้อ ๑๓. นักศึกษาในระบบเข้าช้ันเรียนจะต้องสอบปลายภาคเรียนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนต้องมีเวลาเข้าช้ันเรียนในรายวิชานั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด หรือ
น้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาเห็นสมควรยกเว้นให้มีสิทธิ์สอบปลาย
ภาคเรียนได้ 
  ข้อ ๑๔. นักศึกษาที่ไม่ได้สอบปลายภาคเรียน ด้วยเหตุที่ไม่มีสิทธิ์สอบเนื่องจากมีเวลาเข้าช้ันเรียนไม่ถึงร้อยละ 60 ของเวลา
เรียนทั้งหมด และไม่ได้รับยกเว้นให้มีสิทธิ์สอบปลายภาคตามที่ก าหนดในข้อ ๑๓ วรรคท้าย ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาบันทึกผลการ
ประเมินเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ ๑๕. นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนบันทึกผลการประเมินรายวิชานั้นเป็น “E” หรือ 
“F” แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขาดสอบเนื่องจากมีเหตุจ าเป็นอื่นที่เป็นเหตุสุดวิสัยอย่างยิ่ง และได้ยื่นค าร้องต่องานทะเบียนและประมวลผล 
ขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ภายใน 15 วันนับแต่วันเปิดภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป  
  กรณีนี้ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม และให้อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ที่เป็น
ประธานโปรแกรมวิชานั้น ท าการสอบให้ในภาคเรียนท่ีถัดไปนั้นได้ และให้บันทึกผลการประเมินรายวิชานั้นตามค่าระดับคะแนนในการ
สอบนั้นได้ 
  ข้อ ๑๖. ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
   ๑๖.๑ มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
   ๑๖.๒ สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่หลักสูตรหรือสภาก าหนดให้เรียนเพิ่ม 
   ๑๖.๓ ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00  
   ๑๖.๔ ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 4 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติ
ติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 2 ปี ไม่ต่ ากว่า 5 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่
เรียนหลักสูตร 2 ปี และไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนปกติ และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียน
หลักสูตร 4 ปี และไม่ต่ ากว่า 8 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไมเ่กิน 20 ภาคเรียนปกติ ติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสตูร 5 ปี 
   ๑๖.๕ ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนและมีสภาพเป็นนักศึกษาไม่เกิน 5 ปี กรณีเรียน
หลักสูตร 2 ปี ไม่ต่ ากว่า 9 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 7 ปี ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 3 ปี และไม่ต่ ากว่า 12 ภาค
เรียน ไม่เกิน 9 ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี และไม่ต่ ากว่า 15 ภาคเรียนและไม่เกิน 11 ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร 5 ปี 
  ข้อ ๑๗. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
   ๑๗.๑ นักศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
   (๑) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคเรียนปกติ ภาคเรียนท่ี 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
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   (๒) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 ในภาคเรียนปกติที่ 4 ท่ี 6 ท่ี 8 ท่ี 10 ที่ 12 ท่ี 14 และที่ 16 
นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
   (๓) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแล้ว แต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80  
   (๔) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 2 ปี ครบ 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันใน
กรณีเรียนหลักสูตร 3 ปี และครบ 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี ครบ 20 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณี
เรียนหลักสูตร 5 ปี และขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๖.๒ และ ๑๖.๓ ในการเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
   (๕) ไม่ผ่านการประเมินรายในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งท่ี 2 
   ๑๗.๒ นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อ
สิ้นภาคเรียนที่ 4 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 2 ปี สิ้นภาคเรียนท่ี 6 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 3 ปี และเมื่อสิ้นภาค
เรียนที่ 7 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน กรณีหลักสูตร 4 ปี  สิ้นภาคเรียนที่ 8 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 5 ปี หรือนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 หรือไม่ผ่านการประเมินในรายวิชาเตรียม
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งท่ี 2 
  ข้อ ๑๘. เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ถ้าได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่
ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ถึง 2.00 ท้ังนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๖ 
ด้วย 
  ข้อ ๑๙. นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณีดังนี้ 
   ๑๙.๑ ให้สอบตกในรายวิชาน้ัน และพักการเรียนในภาคเรียนถัดไป หรือ 
   ๑๙.๒ ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น หรือ 
   ๑๙.๓ ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  ข้อ ๒๐. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีจะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้ 
   ๒๐.๑ ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เมื่อเรียนครบหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 และ ส าหรับผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับ
สอง 
  ส าหรับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่
น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 3.60 ให้ได้รับ
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส่วนผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง 3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 
3.25 ให้ได้เกียรตินิยมอันดับสอง 
   ๒๐.๒ สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ “F” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน 
ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) จะพิจารณาผลการเรียน ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน 
   ๒๐.๓ นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน 6 ภาคเรียนปกติ ส าหรับ
หลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 10 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 5 ปี  
  นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน 11 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่
เกิน 14 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 17 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 5 ปี 
  ข้อ ๒๑. การนับก าหนดวันสิ้นสุดภาคเรียน ให้ยึดถือวันท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดเป็นวันสุดท้ายของการสอบปลายภาคเรียน 
  ข้อ ๒๒. ให้คณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งเป็นผู้อนุมัติการประเมินผลการศึกษา 
  ข้อ ๒๓. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดในกรณีเกิดปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้ 
การวินิจฉัยช้ีขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
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ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

เกษม  จันทร์แก้ว 
(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพขร 
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีพ.ศ. ๒๕๕๐ 
---------------------------------------- 

  โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพื่ออ านวยประโยชน์ให้แก่นักศึกษาของมหาวิยาลัยอาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  ออกระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการ
เรียนรายวิชาไว้ดังน้ี 
  ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียน
รายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐” 
  ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป 
  บรรดาระเบียบ ค าสั่ง หรือข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาซึ่งได้ก าหนดไว้แล้วใน
ระเบียบนี้ หรือท่ีขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
  ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
   “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ไม่ต่ ากว่าอนุปริญญา และให้หมายความ
รวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอื่น ที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
   “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียน การสอนในระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 
   “การศึกษาโดยระบบอื่น” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ และให้รวมถึง
ประสบการณ์จากการท างานด้วย 
   “การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตร
มหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 
   “การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยก าหนด โดยน าหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชาใดๆ ตามหลักสูตรระดับเดียวกันของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้
รวมถึงการน าผลการศึกษาและหน่วยกิต ของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น และผลการศึกษาที่ได้รับ
จากการศึกษาโดยระบบอื่น ที่มีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชาตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการเรียน 
  ข้อ ๔ ผลการเรียน รายวิชาที่จะน ามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน  หรือยกเว้นการเรียน รายวิชาต้องเป็นผลการเรียนท่ีนักศึกษา
ได้รับมาแล้วไม่เกิน ๑๐ ปี นับจากวันส าเร็จการศึกษา หรือภาคเรียนสุดท้ายที่ได้รับผลการเรียน หรือ วันสุดท้าย ของการศึกษาโดย
ระบบอ่ืนท่ีได้รับผลการเรียนนั้น แล้วแต่กรณี จนถึงวันท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  กรณีที่ผลการเรียนรายวิชาที่น ามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าท่ีก าหนดในวรรคต้น ผู้ขอโอนหรือยกเว้น
การเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะน ามาขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ท าการสอบประเมิน
ความรู้ และน าผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่านเกณฑ์มาขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาได้ 
  ข้อ  ๕  ผู้มีสิทธ์ิได้รับโอนผลการเรียน ต้อง มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 



74 

 

   (๑)  เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีแล้วแต่กรณี  ที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย และพ้นสภาพนักศึกษาไป
โดยไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา 
   (๒)  เป็นนักศึกษาท่ี ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น 
   (๓)  เป็นนักศึกษาท่ีเปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตาม โครงการอื่นท่ีใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือจาก
นักศึกษาตามโครงการอื่นท่ีใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาภาคปกติ 
   (๔)  เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย 
  ข้อ ๖  การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อไปนี้ 
   (๑)  นักศึกษาท่ีขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
   (๒)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษา  
   (๓)  การโอนผลการเรียนต้องโอนท้ังหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จ ากัดจ านวนหน่วยกิต ท่ีขอโอน 
   (๔)  ผลการเรียนรายวิชาที่จะน ามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในข้อ ๔ ของระเบียบนี้  การโอนผล
การเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธ์ิที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
  ข้อ  ๗  ผู้มีสิทธ์ิได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้อง  มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
   (๑)  เป็นนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา  หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
   (๒)  เป็นนักศึกษาท่ี ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน   
   (๓)  เป็นนักศึกษาท่ี ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
   (๔)  เป็นนักศึกษาท่ี ได้ศึกษา จากการศึกษาโดยระบบอื่น  
  ผู้มีสิทธ์ิยกเว้นตาม (๓) และ (๔) ต้องมีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
  การศึกษาอบรมตามกรณีใน(๓) และการศึกษาโดยระบบอื่นตาม(๔) ที่น าผลการเรียนมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา จะต้องเป็น
การอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอื่นท่ีจัดขึ้น ส าหรับผู้มีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  ข้อ  ๘  การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อไปนี้  
   (๑) รายวิชาที่น ามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่า C    
  (๒) การน าผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่นมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
   (๓)  ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป ให้ยกเว้น การเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษา
ทั่วไปจ านวน ๑๖ หน่วยกิต ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โดย
ไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ ๔ และ ข้อ ๘ (๑) มาใช้บังคับ  
   (๔) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว 
และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก วิชาเอกหนึ่ง โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ ๔ และ ข้อ ๘ (๑)  มาใช้บังคับ  
   (๕) จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของหน่วยกิตรวมขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย   
   (๖)  ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา 
   (๗)  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ “P” ในช่อง
ระดับคะแนน ส าหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาตามข้อ ๘(๓) และ (๔) ให้นับหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมใน
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 
  ข้อ  ๙  นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องด าเนินการ ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ข้อ ๑๐  การนับจ านวนภาคเรียนของนักศึกษาท่ีได้รับโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 
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   (๑)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา
อื่น ให้นับผลการเรียนจ านวน ๒๒ หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน 

 (๒)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอื่นท่ีใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย และผลการเรียนจาก
การศึกษาโดยระบบอื่น ให้นับผลการเรียนจ านวน ๑๒ หน่วยกิต เป็นหน่ึงภาคเรียน 

 (๓)  การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ ๕(๑) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่เคยศึกษาและได้รับผลการเรียน 
ส าหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ ๕(๒), (๓) และ (๔) ให้นับจ านวนภาคเรียนต่อเนื่องกัน 
  ข้อ ๑๑  การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความ
เห็นชอบของสภา 
  ข้อ ๑๒  ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการเรียน หรือการยกเว้นการเรียน
รายวิชา 
  ข้อ ๑๓  นักศึกษาท่ีได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธ์ิได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
  ข้อ ๑๒  ให้อธิกาบดี  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอ านาจตีความ และวินิจฉัยช้ีขาดในกรณีที่มีปัญหาจาก
การปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยช้ีขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๑๗   กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 
 

เกษม  จันทร์แก้ว 
(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ภาคผนวก  ค 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีก่อสร้าง 
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ภาคผนวก  ง 
ภาระงานและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
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อาจารยด์ ารงค์ เฉยปัญญา 
1. ประวัติการศึกษา 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สถานศึกษาท่ีจบ ปีการศึกษา 

นายด ารงค์ เฉยปัญญา อาจารย ์ วศ.ม.(การจดัการงานวิศวกรรม) 
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์
มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์

2547 
2542 

 

2. ภาระงานสอน 
 2.1 ภาระงานสอน 

5791201   ความแข็งแรงของวัสดุ       3(3-0-6)  
5793601   วิศวกรรมส ารวจส าหรับงานก่อสร้าง 1    3(2-2-5) 
5792401   การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก   3(3-0-6) 

3. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
 3.1 งานวิจัย 
 - ไม่มี - 
 3.2 บทความวิชาการ 
 - ไม่มี - 
 3.3 เอกสาร ต าราวิชาการ 
 - ไม่มี - 

  



82 

 

อาจารยน์ายจักรพันธ์  ธงทอง 
1. ประวัติการศึกษา 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สถานศึกษาท่ีจบ ปีการศึกษา 

นายจักรพันธ์   ธงทอง อาจารย ์ วศ.ม. (วิศวกรรรมโยธา) 
บธ.บ. (การจัดการงานก่อสร้าง) 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ 

2558 
2555 
2551 

2. ภาระงานสอน 
 2.1 ภาระงานสอน 

5791601  ปฐพีกลศาสตร์     3(2-2-5) 
5731702  เทคโนโลยีคอนกรีตปฏิบัติการ   3(2-2-5) 
5731601  ทฤษฎีโครงสร้าง     3(3-0-6) 
5791401  กลศาสตร์วิศวกรรม    3(3-0-6)  
5793703  เทคโนโลยีการทดสอบวัสดุก่อสร้าง    3(2-2-5)   
5793402  การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก   3(3-0-6) 

  
3. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
 3.1 งานวิจัย 
 - ไม่มี - 
 3.2 บทความวิชาการ 
 - ไม่มี - 
 3.3 เอกสาร ต าราวิชาการ 
 - ไม่มี - 
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อาจารยเ์อกสิทธิ์ เทียนมาศ 
1. ประวัติการศึกษา 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สถานศึกษาท่ีจบ ปีการศึกษา 

นายเอกสิทธิ์ เทียนมาศ อาจารย ์ วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 

2557 
2553 

2. ภาระงานสอน 
 2.1 ภาระงานสอน 

5792503   เขียนแบบเทคโนโลยีก่อสร้าง 2   3(2-2-5)  
5792504   เขียนแบบเทคโนโลยีก่อสร้าง 3   3(2-2-5) 
5792504   เขียนแบบเทคโนโลยีก่อสร้าง 4   3(2-2-5) 
5793301   เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1    3(2-2-5) 
5793301   เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 2    3(2-2-5) 
 

3. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
 3.1 งานวิจัย 
 - ไม่มี - 
 3.2 บทความวิชาการ 
 - ไม่มี - 
 3.3 เอกสาร ต าราวิชาการ 
 - ไม่มี - 
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รองศาสตราจารย์ชัชวาลย์ ธรรมสอน 
1. ประวัติการศึกษา 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สถานศึกษาท่ีจบ ปีการศึกษา 

นายชัชวาลย์ ธรรมสอน รอง
ศาสตราจารย ์

กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา) 
บธ.บ. (การจัดการงานก่อสร้าง) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

2539 
2535 

2. ภาระงานสอน 
 2.1 ภาระงานสอน 

5791501   มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม     3(2-2-5) 
5792502   เขียนแบบเทคโนโลยีก่อสร้าง 1   3(2-2-5) 
5731701   เทคโนโลยีก่อสร้าง      3(2-2-5) 
5794902   งานค้นคว้าพิเศษด้านเทคโนโลยีก่อสร้าง  3(2-2-5) 
5794903   สัมมนาด้านเทคโนโลยีก่อสร้าง   3(2-2-5)     
5791802  วัสดุวิศวกรรมในงานก่อสร้าง   3(3-0-6) 

3. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 
 3.1 งานวิจัย 

     2542 - 2544 การศึกษาเรือนไทยภูมิปัญญาไทยจังหวัดก าแพงเพชร ทุนวิจัยส านักวิจัยและ
ส่งเสริมบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

     2542-2544 งานรวบรวมเรียบเรียงหนังสือเผยแพร่ในหัวข้อเรื่อง “เสมาพัฒนาคุณธรรมตาม
พระราชด ารัส” ในนโยบายอนุรักษ์ไทยและป้องกันภัยยาเสพติดและบุคคลดีเด่นในด้านอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยมีคุณธรรม ภายในจังหวัดก าแพงเพชร  

      2543 – 2545 งานรวบรวมเรียบเรียงในหัวข้อเรื่อง การสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่นตามค าขวัญ
ประจ าเมือง คือ  กรุพระเครื่อง  เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ ามันลานกระบือ    (สภา
วัฒนธรรมและมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร) 

      2547-2548 ศึกษาวิจัย เรื่อง โครงการศึกษาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นลุ่มแม่น้ าปิง ในระยะท่ี 1 
ต าบลบางแก้ว จังหวัดนครสวรรค์  ถึง  เขตเทศบาลเมือง จังหวัดตาก ปีงบประมาณ 2547 (สวช)  

      2548-2549 โครงการสร้างสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นลุ่มแม่น้ าปิง  ในระยะที่ 2 จังหวัดล าพูน และ
จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2549 (สวช.) 

 
      2549-2550 โครงการศึกษาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นลุ่มแม่น้ าปิง ในระยะที่ 2  จังหวัดล าพูน  และ  

จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ  2549 (สวช) 
      2550-2552 การส ารวจรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นพ้ืนที่

ป่าตะวันตก  จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดนครสวรรค์  จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดตาก ศูนย์วิ จัยป่าไม้ 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นักวิจัยร่วม) 

      2553-2554 แผนที่สิ่ งแวดล้อมศิลปกรรมและการอนุรักษ์  เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว           
เมืองนครชุม  จังหวัดก าแพงเพชร (วช.) 
       2554-2555 แผนที่สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาตและศิลปกรรมท้องถิ่นพ้ืนที่ป่ าตะวันตก       

จังหวัดก าแพงเพชร (วช.) 
 3.2 บทความวิชาการ 

2542 บทความในหนังสือเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์  
เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดก าแพงเพชร ในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช หัวข้อเรื่อง
รูปแบบเรือนไทยในเมืองก าแพงเพชร (กรมศิลปากรร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ)  

2545 บทความเรื่อง  เรือนพื้นถ่ิน  ดิน  ลม  น้ า  ในวารสารเทคโนโลยีฯ 45   บทความใน 
2547 บทความเรื่อง “บริบทแห่งสายน้ าปิง” ในวารสารวัฒนธรรม ฉบับเฉลิมพระเกียรติ 72 

พรรษา มหาราชินี 12 สิงหาคม  
2547-2550  บทความการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในหนังสือพิมพ์เมืองไทยนิวส์รายเดือน

จังหวัดก าแพงเพชร 
2548-2549 การพัฒนาการท่องเที่ยวทางศิลป์และวัฒนธรรม ชุมชนเชียงทอง อ าเภอเมืองตาก  

จังหวัดตาก (วช) 
2548-2549 บทความการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในหนังสือพิมพ์พลเมืองเหนือรายสัปดาห์

จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 3.3 เอกสาร ต าราวิชาการ 
 - ไม่มี - 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพคุณ ชูทัน 
1. ประวัติการศึกษา 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สถานศึกษาท่ีจบ ปีการศึกษา 

นายนพคุณ ชูทัน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การบรหิารและ
การพัฒนา) 
กศ.ม.(อุตสาหกรรมศึกษา) 
ค.บ. (อุตสาหกรรมศลิป์ก่อสร้าง) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพเงพชร 
 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาลัยครจูันทรเกษม 

2555 
 

2536 
2532 

2. ภาระงานสอน 
 2.1 ภาระงานสอน 

5793806   รายการก่อสร้าง สัญญา และการประมาณราคา   3(2-2-5) 
5793807   การจัดและบริหารโครงการก่อสร้าง    3(3-0-6)                     
5793901   ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับเทคโนโลยีก่อสร้าง     3(2-2-5) 
5732302   การวางแผนและการควบคุมงานก่อสร้าง    3(3-0-6) 

        5792302  การออกแบบผงัเมือง    3(2-2-5) 
3. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
 3.1 งานวิจัย 

นพคุณ ชูทัน. (2552). Change ชุมชนเมืองก าแพงเพชรด้วยยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

นพคุณ ชูทัน. (2555). ศิลปะสถาปัตย์วัดช้างรอบเมืองก าแพงเพชร. วารสารสาร สื่อ ส านัก
ศิลป.์ 7(7).33-43. 

นพคุณ ชูทัน. (2555 พฤษภาคม-สิงหาคม). ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนเมืองน่าอยู่ตามอัต
ลักษณ์ เมืองมรดกโลก.วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา. 7(18). 15-26. 

นพคุณ ชูทัน. (2556). พินิจค าสอนพุทธองค์ผ่านมุมมองสถาปัตยกรรมท้องถิ่น . วารสารสาร 
สื่อ ส านักศิลป์. 9(9).9-17. 

 3.2 บทความวิชาการ 
นพคุณ ชูทัน. (2555 พฤษภาคม-สิงหาคม). ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนเมืองน่าอยู่ตามอัต

ลักษณ์เมืองมรดกโลก. วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา. 7(18). 15-26. 
การพัฒนาสารเทศเพ่ือการอนุรักษ์ภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมเมืองมรดกโลกก าแพงเพชร 

(ธันวาคม 2556,หัวหน้าโครงการวิจัยและรอตีพิมพ์บทความมกราคม 2559) 
บทความเรื่องการพัฒนาสารเทศเพ่ือการอนุรักษ์ภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมเมืองมรดกโลก

ก าแพงเพชรวารสารศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-
มิถุนายน 

 3.3 เอกสาร ต าราวิชาการ 
 - ไม่มี - 
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